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தி ப்பாசூர்ப் ராணம் 
ஆசிாியர்: ைவ-க யாணசுந்தர த யாரவர்கள் 

 
 
      சிவமயம் 
      தி ச்சிற்றம்பலம் 
 
Source: 
      தி ப்பாசூர்ப் ராணம் (கத்திய பம்) 
      இஃ  அஷ்டாவதானம் ைவ-க யாணசுந்தர த யாரவர்கள் இயற்றித்தர, 
      ெசன்ைன - அள - சுப - பள சுப்பிரமணியஞ்ெசட் யாரவர்கள் – 
      ஏெஜன்ட்  ேதவேகாட்ைட - ெபாி - அள ெசாக்க ங்கஞ்ெசட் யாரால், 
      ெசன்ைன திாி ரசுந்தாி விலாசம் பிர ற் பதிப்பிக்கப்பட்ட  
      சார்வாி வ டம் - ஐப்பசி மாதம் - 1900. 
      ----------------------------------------------------------- 
 
      உ 
      சிவமயம். 
 
சிறப் க்கவி. 
 
      தி க்ைகலாய பரம்பைரத் தி வாவ ைற யாதீனம் வித் வான் - 
      ேசற் ர் மத் - சுப்பிரமணியக் கவிராஜர் இயற்றிய 
      பதினான்குசீர் வி த்தம். 
 
      சீர்ம  நற்ெறாண்ைட நாடதனி னாெலட்டாத 
              திகழ்கின்ற தளிக டம் ள் 
          ெசல்வம  ெதன்பாசூர்த் தலமான்மி யந்தன்ைனத் 
              ேதர்ந்தன்பர் நா  ேமத்த 
      ேவர்ம  நகர்ேதவ ேகாட்ைடயினிற் றனபதியா 
              ெமழிற்ெசாக்க ங்க ப 
          னினி ேவண் டக்கனிேதன் பால்பழம்ேபாற் சுைவெமாழிக 
              ளிலகிய  ராணஞ் ெசாற்றான் 
      தார்ம  யர்ைசவ ேவளாள குலதிலகன் 
              தமிழ்ெமாழிைய ேயப்ப மி ேவான் 
          தன்னிகாில் ெமய்கண்ட சித்தாந்த சாத்திரத் 
              தனிெயல்ைல கண்ட தீரன் 
      கார்ம ம் ைவ  ரட்டாவ தானிெயனக் 
              காசினிப்பா வலர்வி யக்குங் 
          கவினார்ந்த ெவன்னண்பன் க யாண சுந்தரநற் 
              கவிராஜ சிங்க மாேதா! 
      ------ 
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      உ 
      சிவமயம். 
      தி ச்சிற்றம்பலம். 
 
      தி ஞானசம்பந்த சுவாமிகள் அ ளிச்ெசய்த  தி ப்பாசூர்த் ேதவாரம். 
      ---------------------- 
 
      பண் - காந்தாரம். 
      தி ச்சிற்றம்பலம். 
 
      சிந்ைதயிைடயார் தலயினமிைசயார் ெசஞ்ெசால்லார் 
      வந் மாைல ைவகும் ழ்ெதன் மனத் ள்ளார் 
      ைமந்தா மணாளாெவன்ன மகிழ்வா ர்ேபா ம் 
      ைபந்தண் மாதவிேசாைல சூழ்ந்தபாசூேர. (1) 
 
      ேப ம்ெபா ம் ெபய ம்ெபா ம் ெபம்மாெனன் 
      றா ந்தைன  ம யாேரத்த வ ள்ெசய்வார் 
      மரவ ைடயர்வா  ர்ேபா ம் 
      பாாின்மிைச யார்பாடேலா வாப்பாசூேர. (2) 
 
      ைகயாற் ெறா தைல சாய்த் ள்ளங் கசிவார்கண் 
      ெமய்யார் குைற ந் யரந்தீர்க்கும் விகிர்தனார் 
      ெநய்யா  தலஞ்சுைடயார் நில ர்ேபா ம் 
      ைபவாய் நாகங்ேகாடலீ ம் பாசூேர. (3) 
 
      ெபாங்காடர ம் ன ஞ்சைடேமற் ெபா ெவய்தக் 
      ெகாங்கார் ெகான்ைறசூ  ெயன் ள்ளங் குளிர்விததார் 
      தஙகாத ந் தா ம்வா  ர்ேபா ம் 
      ைபங்கான் ல்ைல பல்ல ம்பீ ம் பாசூேர. (4) 
 
      ஆடற் ாிைம வாயரெகான்றைரச் சாத் ஞ் 
      ேசடச்ெசல்வர் சிந்ைத ெளன் ம் பிாியாதார் 
      வாடற்றைலயிற் ப ேதர்ைகயா ர்ேபா ம் 
      பாடற்குயில்கள் பயில் ஞ்ேசாைலப் பாசூேர. (5) 
 
      கானின்ற திரக்கனல் வாய்நாகங் கச்சாகத் 
      ேதாெலான் ைடயார் விைடயார் தம்ைமத்ெதா வார்கண் 
      மால்ெகாண் ேடாடைமயறீர்ப் பா ர்ேபா ம் 
      பால்ெவண் மதிேதாய் மாடஞ்சூழ்ந்த பாசூேர. (6) 
 
      கண்ணினயேல கண்ெணான் ைடயார் கழ ன்னி 
      ெயண் ந்தைன  ம யாேரத்த வ ள்ெசய்வா 
      ண்ணின் க வைக த வா ர்ேபா ம் 
      பண்ணின்ெமாழியார் பாடேலாவாப் பாசூேர. (7) 
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      ேதசுகுன்றாத் ெதண்ணீாிலங்ைகக் ேகாமாைனக் 
      கூசவடர்த் க் கூர்வாள்ெகா ப்பார் தம்ைமேய 
      ேபசிப் பிதற்றப் ெப ைம த வா ர்ேபா ம் 
      பாசித் தட ம் வய ஞ் சூழ்ந்த பாசூேர (8) 
 
      நகுவாய் மலர்ேம லய  நாகத் தைணயா ம் 
      குவா யறியார் றநின் ேறாரார் ேபாற்ேறாவார் 
      ெசகுவா குபற் றைலேசர் ைகயா ர்ேபா ம் 
      பகுவாய் நாைர யாரல் வா ம் பாசூேர (9) 
 
      ய ெவயினின் ழல்வார் வர்ேதா யாைடயார் 
      நாவில் ெவய்ய ெசால் த் திாிவார் நயமில்லார் 
      காவல் ேவவக் கைணெயான் ெறய்தா ர்ேபா ம் 
      பாைவக் குரவம் பயில் ஞ் ேசாைலப் பாசூேர (10) 
 
      ஞான ணர்வான் காழி ஞான சம்பந்தன் 
      ேற ம் வண்  மின்னிைச பா ந் தி ப்பாசூர்க் 
      கானம் ைறவார் கழல்ேசர் பாட ைவவல்லா 
      ன மிலரா ம்பர் வானத் ைறவாேர (11) 
 
      தி ச்சிற்றம்பலம். 
      -------- 
      உ 
      சிவமயம். 
      தி ச்சிற்றம்பலம். 
      தி நா க்கரசு சுவாமிகள் அ ளிச்ெசய்த  தி க்கு ந்ெதாைக 
      -------- 
      தி ச்சிற்றம்பலம். 
 
      ந்தி ெவயி ெலய்த தல்வனார் 
      சிந்திப்பார்விைன தீர்த்தி ஞ்ெசல்வனா 
      ரந்திக்ேகான்றனக் ேகய ள்ெசய்தவர் 
      பந்திச்ெசஞ்சைடப் பாசூர கேள (1) 
 
      மடந்ைதபாக மகிழ்ந்தமணாளனார் 
      ெதாடர்ந்தவல்விைன ேபாக்கி ஞ்ேசாதியார் 
      கடந்தகாலைனக் கால்ெகா பாய்ந்தவர் 
      படர்ந்தநாகத்தர் பாசூர கேள (2) 
 
      நா ெகான்ைற  நாக ந்திங்க  
      மா ஞ்ெசஞ்சைட ைவத்தவ தனார் 
      கா கண்டத்தர் ைகயேதார்சூலத்தர் 
      பாறிேனாட் னர் பாசூர கேள (3) 
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      ெவற்றி ைர ேவதியராவர்நல் 
      ெலாற்றிேய கந் ேத ெமா வனார் 
      ெநற்றிக்கண்ணினர் நீளரவந்தைனப் 
      பற்றியாட் வர் பாசூர கேள. (4) 
 
      மட்டவிழ்ந்தமலர் ெந ங்கண்ணிபா 
      ட்டேவட்ைகய ராகியி ப்பவர் 
      ட்டேரலறிேய னிவர்சூழ்ச்சிைம 
      பட்டெநற்றியர் பாசூர கேள. (5) 
 
      பல் ேலா ைக ேயந்திப்பகெலலா 
      ெமல் நின்றி  ெபய்ப ேயற்பவர் 
      ெசால் ப்ேபாய்ப் கு ரறிேயன்ெசாலீர் 
      பல்குநீற்றினர் பாசூர கேள. (6) 
 
      கட் விட்ட சைடயர் கபா ய 
      ெரட் ேநாக்கி வந்தில் குந்தவ்வவ 
      ாிட்டமாலறிேய னிவர்ெசய்வன 
      பட்டெநற்றியர் பாசூர கேள. (7) 
 
      ேவதேமாதி வந்தில் குந்தாரவர் 
      காதில்ெவண்குைழ ைவத்தகபா யார் 
      நீதிெயான்றறியார் நிைறெகாண்டனர் 
      பாதிெவண்பிைறப் பாசூர கேள. (8) 
 
      சாம்பல் சுவர் தாழ்சைடகட் வ 
      ேராம்பன் ெத  ேத ெமா வனார் 
      ேதம்பல்ெவண்மதி சூ வர்தீயேதார் 
      பாம் மாட் வர் பாசூர கேள. (9) 
 
      மா  ேனா  மைறயவன்றா மாய் 
      ேம ங்கீ  மளப்பாிதாயவ 
      ரா னீழலறம் பகர்ந்தார்மிகப் 
      பால்ெவண்ணீற்றினர் பாசூர கேள. (10) 
 
      திாி ெவயில் ெசங்கைணெயான்றினா 
      ெலாியெவய்தன ேர மிலங்ைகக்ேகா 
      ெனாிய ன்றி யிட்டார்விரெலான்றினாற் 
      பாியர் ண்ணியர் பாசூர கேள. (11) 
 
      தி ச்சிற்றம்பலம். 
      -------- 
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      தி த்தாண்டகம். 
 
      தி ச்சிற்றம்பலம். 
 
      விண்ணாகி நிலனாகி விசும் மாகி 
              ேவைலசூழ் ஞாலத்தார் வி ம் கின்ற 
      ெவண்ணாகி ெய த்தாகி யியல் மாகி 
              ேய லகுந் ெதா ேதத்திக் காணநின்ற 
      கண்ணாகி மணியாகிக் காட்சியாகிக் 
              காத த்தங் க யார்கள் பரவநின்ற 
      பண்ணாகி யின்ன தாம் பாசூர்ேமய 
              பரஞ்சுடைரக் கண்ட ேய ய்ந்தவாேர. (1) 
 
      ேவதேமார் நான்காயா றங்கமாகி 
              விாிக்கின்ற ெபா ட்ெகல்லாம் வித் மாகிக் 
      கூதலாய்ப் ெபாழிகின்ற மாாியாகிக் 
              குவலயங்கண் மாய்க் ெகாண்டலாகிக் 
      காதலால் வானவர்கள் ேபாற்றிெயன் ங் 
              க மலர்க ளைவ வி ேயத்தநின்ற 
      பாதிேயார் மாதினைனப் பாசூர்ேமய 
              பரஞ்சுடைரக் கண் ேய ய்ந்தவாேற. (2) 
 
      தட ைரகேள மாய்க் காற்றாய்த் தீயாய்த் 
              தண்விசும்பாய்த் தண்விசும்பி ச்சியாகிக் 
      கடல்வலயஞ் சூழ்ந்தேதார் ஞாலமாகிக் 
              காண்கின்ற கதிரவ  மதி மாகிக் 
      குட ழவச் சாிவழிேய யனல்ைகேயந்திக் 
              கூத்தாட வல்லகுழகனாகிப் 
      படவரெவான் ற வாட் ப் பாசூர்ேமய 
              பரஞ்சுடைரக் கண்டப ேய ய்ந்தவாேற. (3) 
 
      நீரா ஞ் ெசஞ்சைடேம லரவங்ெகான்ைற 
              நிைறமதிய டன்சூ  நீதியாேல 
      சீரா  மைறேயாதி லக ய்யச் 
              ெச ங்கடைலக் கைடந்தகட னஞ்ச ண்ட 
      காரா ங்கண்டைனக் கச்சிேமய 
              கண் தைலக் கடெலாற்றி க தினாைனப் 
      பாரா ம் விண்ேணா ம் பரசும்பாசூர்ப் 
              பரஞ்சுடைரக் கண்ட ேய ய்ந்தவாேற. (4) 
 
      ேவடனாய் விசயன்றன் வியப்ைபக்காண்பான் 
              விற்பி த் க் ெகாம் ைடய ேவனத்தின்பின் 
      கூ னா ைமயவ ங் ேகாலங்ெகாள்ளக் 
              ெகாைலப்பகழி டன்ேகாத் க் ேகாரப் ச 
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      லா னார் ெப ங்கூத் க் காளிகாண 
              வ மைறேயா டாறங்க மாய்ந் ெகாண்  
      பா னார் நால்ேவதம் பாசூர்ேமய 
              பரஞ்சுடைரக் கண்ட ேய ய்ந்தவாேற. (5) 
 
      த்தியினாற் சிலந்தி ந்தன் வாயி லாற் 
              ெபா ப்பந்தர  விைழத் ச்ச கான்ேமய்ந்த 
      சித்தியினா லரசாண்  சிறப் ச்ெசய்ய 
              சிவகணத் ப் கப்ெபய்தார் திரலான்மிக்க 
      வித்தகத்தால் ெவள்ளாைன விள்ளாவன்  
              விரவியவா கண்டதற்கு காட் ப் 
      பத்தர்க க் கின்ன தாம் பாசூர்ேமய 
              பரஞ்சுடைரக் கண்ட ெய ய்ந்தவாேற. (6) 
 
      இைணெயா வர் தாமல்லா யா மில்லா 
              ாிைடம ேதாேடகம் பத்ெதன்  நீங்கா 
      ாிைணவாியாி யாவர்க்கு மாதிேதவ 
              ர ம ந்த நன்ைமெயலா ம யார்க்கீவர் 
      தணன் கு ெபா யா ஞ் ெசக்கர்ேமனித் 
              தத் வைனச் சாந்தகி  னள ேதாய்ந்த 
      பைண ைலயாள் பாகைன ெயம்பாசூர்ேமய 
              பரஞ்சுடைரக் கண்ட ேய ய்ந்தவாேற. (7) 
 
      அண்டவர்கள் கடல்கைடய வத ட்ேடான்றி 
              யதிர்த்ெத ந்த வாலாலம் ேவைலஞால 
      ெமண் ைச ஞ் சு கின்ற வாற்ைறக்கண்  
              மிைமப்பளவி ண் ண்டகண்டர்ெதாண்டர் 
      வண் ப  ம மலர்க வினின்  
              வானவர்க டானவர்கள் வணங்கிேயத் ம் 
      பண்டரங்க ேவடைனெயம் பாசூர்ேமய 
              பரஞ்சுடைரக் கண்ட ேய ய்ந்தவாேற. (8) 
 
      ஞாலத்ைத ண்டதி  மா மற்ைற 
              நான் க  மறியாத ெநறியான்ைகயிற் 
      சூலத்தா லந்தகைனச் சு ளக்ேகாத் த் 
              ெதால் லகிற்பல் யிைரக்ெகால் ங் கூற்ைற 
      காலத்தா ைதெசய்  காதல்ெசய்த 
              வந்தணைனக் ைகக்ெகாண்ட ெசவ்வான்வண்ணர் 
      பாெலாத்த ெவண்ணீற்றர் பாசூர்ேமய 
              பரஞ்சுடைரக் கண்ட ேய ய்ந்தவாேற. (9) 
 
      ேவந்தெனா  ைடய வரக்கர்ேகாமான் 
              ெமல் யலா ைமெவ வவிைரந்திட்ேடா ச் 
      சாந்தெமன நீறணிந்தான் கயிைலெவற்ைபத் 



 8

              தடக்ைககளா ெல த்திட ந் தாளா ன்றி 
      ேயந் திரண் ண்ேடா ந் தைலகள்பத்  
              மி த்தவன்ற னிைசேகட் விரக்கங்ெகாண்ட 
      பாந்தளணி சைட ெயம்பாசூர்ேமய 
              பரஞ்சுடைரக் கண்ட ேய ய்ந்தவாேற. (10) 
 
      தி ச்சிற்றம்பலம். 
      ------ 
      உ 
      சிவமயம். 
      தி ச்சிற்றம்பலம். 
 

தி ப்பாசூர்ப் ராணம். 
 

காப் . 
      வலம் ாிவிநாயகர். 
 
      நலம் ாி ய ண்ெமய்ஞ்ஞான நண்ண மண்ணினின்ற, 
      மலம் ாி விைனகணீங்கி வாழ ந் தாழ்ெவான்றில்லாப், 
      லம் ாி பாசூர்ேமய னிதனன் றினி நல்கும், 
      வலம் ாிப் பிள்ைளயார்ெபான் மலர  வணக்கஞ் ெசய்வாம். (1) 
 
      நேடசர். 
 
      கார்மன் ேமனிக் கவின்கண்ணெனன் கண்ணன் மற்ைறச், 
      சீர்மன் ந் ேதவர்மைற யா ந்ெதாிசிக்க ெவாண்ணா, 
      ேவர்மன் ஞ் ேசாதிய ண்ேமனி ெகாண்ெடன் மன் ட், 
      பார்மன்  மாடல்பயில்பாதம் பணிந் வாழ்வாம். (2) 
 
      பாசூர்நாதர். 
 
      ம ண்ேம  கின்றவிைனயின் பவமீதி ன்ைமத், 
      ெத ண்ேம  ெமய்ைமத் திகழ்ேசர் ெநறிெசாலாமிங் 
      க ண்ேம  பாசூரைவதன் ளமர்ந்தவந்தப், 
      ெபா ண்ேம ெசப் யங்கப் பதம்ேபாற்றிெசய்வாம். (3) 
 
      தங்காத யம்ைம. 
 
      ன் ற்பவம் பாற்றிடேவண்  ெமய்ச்சுடைரப், 
      ெபான்னம்பலந் தன்னிைடப் பாிெவா ம்ேபாற்றி, 
      மன் மா நடங்கண் ட வணங்கிேயவா , 
      மன்ைனதன்ன  ெசன்னிைவத் ன் மன்பால். (4) 
 
      கணபதி. 
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      ஈங்கியம்  மிக்கைதக்கிைட  றகன்றினிைம 
      நாங்கெளய்த  ேமல நடக்க  நல்க 
      ேவாங்கு ைமங்கரனா  வாய் ம்மதத் வாவின 
      பாங்குேசர் கழ ன்னிநற் பாிெவா பணிவாம். (5) 
 
      சுப்பிரமணியர். 
 
      தீரவிண்ணவர்ேசைனயி னதிபதிசிறந்த 
      சூரன்மார்ெபா  சுடர்க்கிாிெயனத யர 
      மீரேவெல த்ெதழி ளமயின்ேமல்வ மிைளய 
      ரன் ர ம்விளம்  ளங்ெகா வியந்ேத. (6) 
 
      சமயகுரவர். 
 
      காழிநாடர் தங்கமலமாமலர்ப் ெபானின்கழ  
      மாழியிற் சிைலத் டன் மிதந்தவர க் 
      ேதாழராயவன் ெறாண்டனார் சரண ந்ெதாண் ன் 
      வா ம் வாத ராளி பாத ளம் ைவப்பாம். (7) 
 
      தி த்ெதாண்டர். 
 
      தண் யாகிய ேசய்ஞ்ஞ ர்ப் பிள்ைளயார் தைலயாந் 
      ெதாண்டர் கூட்டங்கள் யாைவ  மன்பினாற்ெறா  
      மண்டலம் ரந்த  ளனபாயர் ெசம்மலர்த்தாள் 
      பண் நாஞ்ெசய்த பாவங்கள் பற்றறப்பணிவாம். (8) 
 
      கட ள் வாழ்த்  ற்றிற்  
      ---------- 
 

ைநமிசாரணியச் ச க்கம் 
      ------- 
      ன்னர் ஒ காலத்திேல பரதகண்டத்திேல ைநமிசாரணியத்திேல ஞானத்தி ம், 
கல்வியி ம், அறிவி ம், ஒ க்கத்தி ம், தவத்தி ஞ்சிறந் , சன்மார்க்கமாகிய 
ைசவசமயாசார ெநறியினராய் விளங்கிய னிவர்கள் பலர் ஒ ங்குகூ க் 
க ைணக்கடலாகிய கண் தல் ர்த்திையத் தியானித் க் ெகாண் க்ைகயில், 
ைவதிகைசவ சிகாமணியாகிய சூதமா னிவர் சிவ சிவ சிவ சிவ என் ம் 
ேமாட்சவிதாயகமான மகா மந்திரத்திைன ச்சாித் க் ெகாண்ேட அவ்விடம் 
எ ந்த ளினர். அ கண்ட ைநமிசாரணிய னிவர்கள் உடேன ெய ந்  உபசாித்  
அைழத் வந்  ஆசனத்தி த்திப் பல கமன்கூறி, சுவாமி! னிவர் ெப மாேன! 
கி பாநிதிேய! அனந்த கல்யாணசுந்தர குணசம்பன்னரான சிவெப மான  
தி வ கைள ெயா ேபா  மறவாத சிந்ைதயேன! ன்  ேதவாீர் தி வாய் 
மலர்ந்த ளிய தி வ தாய மான்மியத் ெதவிட்டாவ தஞ் ெசவிம க்க ண்  

னிதராேனாம், அ ேபால விப்ேபா  தி ப்பாசூெரன் ங் குடசாரண்ய 
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மான்மியத்திைன ம் ேபாதித்த ளி ய ேயங்கைள யாட்ெகாள்ள ேவண் ெமன்  
பிரார்த்தித்தனர். 
 
      அ ேகட்ட வ ந்தவ னிவராகிய சூத னிவர் மிகுந்த சந்ேதாஷமனத்தராய் 
அவர்கள் ேவண் ேகா க்கிரங்கி அம் னிவர்கைள ேநாக்கி அந்தணர் மணிகேள! 
நானின் ெபற்ற ெப ைமேய ெப ைம,பாக்கியேம பாக்கியம், அகிலேலாக 
நாயகியாகியாெமன  அன்ைனயாகிய பார்வதியாேர இக்குட 
சாரணியத்திெல ந்த ளித் தன  நாயகைனப் சித்தனெரனின், இத்தலத் ப் 
ெப ைமயிைன ெய த் க் கூ வார்யார். தங்காத யம்ைம சேமதராகிய 
பாசூர்நாதைரத் தி மா  ேமத்தித் தனக்குண்டாகிய பிரமகத்திைனெயாழித் க் 
ெகாண்  இன் ம் ரராகவென ம் ெபய டன் தி ெவவ்வ ாி ந்  சித் வ ம் 
ெப வாழ்ைவப் ெபற்  வாழ்கின்றனர். ேதவர்கள், னிவர்கள், ேயாகர், சித்தர், 
விஞ்ைசயர், இயக்கர் பலர் இப்பதியில் சம் சப்த வாச்சியார்த்தனாகிய சிவெப மாைன 
வழிபட்  அ ள் ெபற்றனர். 
      இத்தலத்தில் சந்திரனா ண்டாக்கப் ெபற்ற ேசாமதீர்த்தத்தில், மாக 
மாசத்திலாகி ம், ெபௗர்ணைம, அமாவாைச, சந்திர சூாிய கிரகண த ய ண்ணிய 
காலங்களிலாகி ம் நீரா வாராயின், அவர்கள  வைரயிற் ெசய்த பாவமைனத் ம் 
நீங்கப்ெபற்  விேசட ண்ணிய மைடயப் ெப வர். இத்தலத்திெலா  
பி யன்னெமா  சிவன யா க்க ளிக்கி ம், ஒ பி ல் ஒ  பசுவிற்களிக்கி ம் 
அதனாலைட ம் பலனிவ்வளெவன என்னாற் ெசால் ந்தரமன் . இத்தி ப்பாசூாில் 
ஒ வ டஞ் சிவராத்திாிவிரத ேநாற்பின் மற்ைறய தலங்களில் ஒ ேகா  சிவராத்திாி 
விரதம ட் த்த பயன்ெப வர். பாசூர்நாத க்கு அபிேடகஞ் ெசய்பவ ம், 
ைநேவதனஞ் சமர்ப்பிப்பவ ம், ேகா ரங்கள் மண்டபங்கள் கட் பவ ம், ஆலயம் 

க்குபவ ம்,உற்சவேகால யர்வாகச் ெசய்பவ ம், இம்ைமயிற் பலெசல்வங்கைள  
ம பவித்  ம ைமயிற் றி க்ைகைலமைலைய விட்  நீங்காத ெப வாழ்  ெப வர். 
இ மட்ேடா இன் மத்தல த்திையய ம்பத்திைய விைளவிக்கும், சித்திைய த ம், 
அதன் ெப ைமகளள விறந்தன ள. யா ெம த் க்கூற நான்வ ைம ெபற்றிேலன். 
ஆயி ம் உம  வி ப்பநிைற ெபறேவேதா நான் பாசூர்நாதன் றி வ கைள என் 
மனதிற் சிந்தித்  அறிந்தவைரயிற் ெசால் கின்ேறன், அன்பி டன் 
ேகட்பீராகெவன்  ேம ங் கூறத்ெதாடங்கினர். 
 
      ைநமிசாரணியச்ச க்க ற்றிற் . 
      -------- 
 

குடசாரணியச் ச க்கம். 
 
      சிவபக்த சிேராமணிகேள! அேநகமாயிரமான கற்பங்கள்ேதா ந் ேதவர்கள்ெசய்த 

ண்ணியமைனத் ந் திரண்  அ மைற விலம ம் அம்பிைக 
சேமதன்றி வ களிற்றங்க அப்ெப மா ென ந்த ளி யி க்குந்தலம் 

ண்ணியாவர்த்தெம ம் ெபயர்ெபற்ற ,. இத்தலம் ெதற்கில் பாலாற்றினா ம் , 
ேமற்கில் கல்லாற்றினா ம். வடக்கில் குசஸ்தைலயாற்றினா ம், கிழக்கில் 
ச த்திரத்தினா ஞ் சூழப்ெபற்  விளங்குவ . சில கங்க க்கு ன்  ஒ  
காலத்தி த்தலம் ெப ங்காடாயி ந்த . இக்காட் ன் மத்தியில் ஒ ேயாசைன 
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யர ம் ஒ  ேயாசைன பரவ மாகக்குடசெமன்  * ெமா வி ட்சம் 
வளர்ந்ேதாங்கியி ந்த . 
      ------------- 
      *குடசம்-மைலமல் ைக 
 
      இதன யிெல ந் த ளியி ந்த க ைணயங்கட ளாகிய கண் தல் 

ர்த்தியிைனப் சித்  த்தி ெபற்றவர்கள் கணக்கில்ைல. ஊழிக் காலத்தில் 
உலகங்கெளல்லா மழித்தகாலத் ம், னிவர் ேபாற் வா தல்வன்றன  
அ ட்சத்தியாகிய வம்ைமயா டன் எ ந்த ளப்ெபற்ற இத்தல ம் 
இவ்வி ட்ச மழிவதில்ைல. க வில் பிரசண்டமா தம் அண்டரண்ட 
பகிரண்டங்கைள  மத ள்ளி க்கு ேம லகங்கைள ங் கண்ட ண்டங்களாம்ப  
ேமாத இக்குடசவி ட்ச மைசயா நிற்கும். இதன யி ெல ந்த ளியி க்கும் 

ண்ணியவ வினனாகிய சிவெப மான் அ களி ம் அைரயி ம் மார்பி ம் 
ைககளி ம் யங்களி ம், சடாபாரத்தி ந் தங்கியி க்கும்பாம் கள் அந்தச் 
சண்டமா தத்திைன ண்  பசிமாறி ெயனதப்பன் சங்கரன்றி வ களில் 
இரத்தினங்களாகிய ட்பங்கைளப் ெபாழி ம். அதனால் இத்தலத்திற்கு 
மாணிக்க ாிெயன ம் ெபய ண்  பின்  எ க  ெமா கடலாய்ப் ெப  
ெவள்ளமானேபா  இம்மாணிக்க ாி அவ்ெவள்ளத்தின் மீ  ேதாணிேபால் மிதக்கும். 
அதனால் இத்தலத்திற்குப் பிரளயாகல ாிெயன ம் ெபய ண் . பின்னரக் 
கினிெய ந்  உலகங்கைளெயல்லாஞ் சுட்ெடாிக்க அந்ெந ப்பினீறான 
பிரமவிஷ் க்களி னீற்றைனத்தன் ேமனி வதி ந் தாித் க்ெகாண்  
விளங்கு க்கட்பரமன் சூலத்தின விைலயி னியிெலா ட்பமாக 
இப்பிரளயாகல ாி தங்கும். சங்காரகாலத்திேல ம் இத்தலம் சூக்குமமாகி 
யி க்குந்தன்ைமயால் மாயா ாிெயன ம் ெபய ண் . இத்தைகயபதியின் 
ெப ைமைய யாரறியவல்லார். இத்தலத்திைனக் காட் ஞ் சிறந்ததலெமங்கும் 
கிைடயா . இத்தி ப்பதியின் கண்ேண எ ந்த ளியி க்கும் பரமபதியின் பாங்கர் 
ஓங்கிவள ங் குடசத்திைன ெந ந் ரத்திேல கண் வணங்கி ம் அவரழியாத 

த்தியின்ப மைமயப்ெப வார்.ேம ம் அ மைற ர்த்தி அ யா ய் ம் 
ெபா ட் ஆடல் ாியாநின்ற அ ம்பதியாெமன் ம் அறி ர்களாக. 
 
      குடசாரணியச்ச க்க ற்றிற் . 
      ---------- 
 

தங்காத ரச் ச க்கம். 
 
      சிவஞானத்த ேபாதனர்கேள! பரங்க ைணத் தடங்கடலாகிய பரமன் 
அன் வத் ள்ள இக்குட சாரணியத்தின் மகிைமயிைனயறிந்  உலக ய் ம் 
ெபா ட் ச் சர்வ ேலாகா க்கிரகியாகிய சாம்பவி தன  நாயகைனப் ைச 
ெசய்யக்க திக் குற்றமற்ற வில்வம், தாமைர, ெசந் ெநய்தல், க ெநய்தல், மல் ைக, 
ெவட்சி, ன்ைன, அர , ெசவ்வரத்ைத, மா ைள, மந்தாைர, ேகாங்கு, இல  த ய 
மலர்கெளன்  மிைவகைளக் ெகாய் வந் ,பால், தயிர், ெநய், ேதன், பஞ்சாமிர்தம், 
இளநீர், சந் தனம்,சுத்ேதாதக த யவற்றால் அபிேஷகம் ாிந்  பட் ப்பாிவட்ட ம், 
இரத்தினாபரணங்க  மணிந்  அலங்காித் த் தாம் ன் ெகாண் வந்த அழகியமலர் 
கைளப் ைனந்  பலவைகப்பட்ட பழவர்க்கங்கைள ம் சித்திரான்னங்கைள ம் 
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பிறெபா ள்கைள  நிேவதித் , தாம் லம், நீராஞ்சனம், சத்திரம், சாமரம், கி த்தம், 
கீத தலாகிய சகல பசாரங்க ஞ் ெசய்  அ ச்சித் த் ேதாத்திரஞ்ெசய்  
வணங்கினர். அம்ைமயார் ெசய்தவப் ைசயிைனக்கண்  க ைணெபாங்கிக் 
கண் தல் ர்த்தியானவர் மணவாளக் ேகாலத் டன் காட்சிதந்  எந்தங்காத ேய! 
என்றைழத் த் தன  பாகத்தில் ைவத் க்ெகாண்  சிவ ங்கத் ள் மைறந்தனர். 
இதனால் தங்காத ரெமன  மித்தலத்திற்ெகா ெபயர் வாய்ந்த . 
      பின்னம்ைமயார் வி ப்பத்தின்ப  இத்தலத்திைனத் தாிசிப்பார் தங்கள் ன்பநீங்கி 
நிைனத்தெவலா- மைடயவரங்கள் தந்தனர். இவ்வ ங் காட்சியிைனக் கண்ட 
ேவதங்கள் பல்லாயிர கங்கைளக் ெகாண்  ேதாத்திரஞ் ெசய்தன. ேதவர்கள் 
கற்பகமலர்கைள வாாிவாாி சினர். னிவர் பல மங்கு வந்  
அப்ெப மான்றி வ ைள வியந்  வியந்  ெசன்றனர் என்  ெசால் ப்பின் ஞ் 
ெசால் கின்றார். 
 
      தங்காத ரச் ச க்க ற்றிற் . 
 
      --------------- 
 

அபய ரச் ச க்கம். 
 
      சிவாக்கிர ேயாகிகேள! ன்ெபா  காலத்தில் ெபான், ெவள்ளி, இ ம்  
இைவகளால் நியமிக்கப்பட்ட ன்  ேகாட்ைடகளி ந்தன. அக்ேகாட்ைடகளில் 

ஜபல பராக்கிரம சா களாயி ந்த அசுரர்கள் ெசய் ங் ெகா ைமகைளச் சகியாத 
ேதவர்கள் இந்திரனிடத்திற் ெசன்  ைறயிட, அவ்விந்திரன் பிரமனிடத்தி ேலா க் 
கதற, அப்பிரமன் நாராயணனிடத்தற் ெசன்  கூற, அந்நாரணனாெனன்ன 
ெசய்ேவெனன் ேறங்கிச் ெசால் வார், இந்திரேன! தாரகெனன்  மசுர க்கு வித் ன் 
மா , தாரகாக்கன், கமலக் கண்ணான் என வர்ைமந்தாி ந்தனர். இம் வர்க ம் 
பிரமைன ேநாக்கித் தவஞ்ெசய்தனர். 
      இவர்கள் தவத்தி க்கு வியந்  பிரமனவர்கள் ன் ேதான்றி ங்கட்ெகன்ன வர 
ேவண் ெமன்றனர். அவர்கள் ஆகாயத்திற் சஞ்சாிக்கு ன்  ேகாட்ைடக ம், 
அஷ்டமாசித்திக ம், குேபரைனெயாத்த ெசல்வ ம், எங்கள் பட் னங்களிற் பல 
சுைனக ம், காவிாி ம், ேசைனக ம், கு க ம், பிராமணர்க ம், 
பயிர்க ம்.நந்தவனங்க ம், ேவள்விக ம் திக ம் அைமய ேவண் ம்; அன்றி ம் 
ேவதங்க ம், ஆகமங்க ம், ராணங்க ம், சிவ ைசக ம், வி தி ேவட ம் இைவ 

த ய ேவாங்கேவண் ம்; எத்தைந யாயிர மாண்டானா  நாங்களழியா 
வரேவண் ெமன்றனர். அங்ஙனேம தந்ேதாெமன்  பிரமன் கூறி நீங்கினர். 
ஆயிரங்கண்ணேன! அவ்வசுரர்கள் வி தி, உ த்திராட் சம், பஞ்சாட்சரம் ன்றி  மிக 
விசுவாச ைடயவர்கள்; ஆகமங்களிற் கூறியப  ஒ க்கமாசார ைடயவர்கள்; 
சிவெப மாைன சிக்குஞ் ெசயைல ைடயவர்கள்; சிவத ம சிந்தைன ைடயவர்கள்; 
சிவன யாைரக்கண்டால் சிவமாகப் பாவிப்பவர்கள்; சிவ ராணங்கைளக் கிரமமாய்க் 
ேகட்பவர்கள்; சிவபணி ெசய்கின்றவர்கள்; சிவ நாமங்கைளேய ச்சாிக்கின்றவர்கள் 
ஆதலால் இத்தைகயாைர நாம் அழிக்குந் திறமில்லாதவர்களா யி க்கின்ேறாம். 
நாெமல்ேலா ங் கூ க் க ைண வள்ளளாகிய கண் தற் ெப மானிட த்திற்கூறி 
நம  கவைலகைள ெயாழித் க் ெகாள்ேவாம். ைகைலமைலக்கு வம்மின் என் , 
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எல்லாைர மைழத் க் ெகாண்  ெவள்ளீயங்கிாியிைன ேநாக்கிச் ெசல் ைகயில் 
எதிாில் திாி ராதிகள் வரக்கண்  பயந்  ந ங்கிவா  லறி என்ெசய்ேவாம்! 
என்ெசய்ேவாம்! 
      இனிேயா த் தப்பித் க் ெகாள் வதற்கு ேவ  வழியில்ைலேய அசுரர்கள் 
ெந ங்கி விட்டனேர, நம  கூட்டத்திைனக் கண்டால் உடேன நாசமாக்கி வி வேர, 
இப்ேபா  நாமைடக்கலமாக அைடயேவண் ய இடமியா  என்றாேலாசித்  நம  
அன்ைனயாகிய சாம்பவியால் சிக்கப்ெபற்ற தங் காத ரேம உத்தமெமனெவண்ணி 
எல்ேலா ந் தி ம்பிேயாேடா ம் வந்  குடாசரணியஞ் ேசர்ந்  திவ்விய ங்க 
வ வத்ைதத் தாிசித்  இைறஞ்சிக் ைககைளச் சிரேமற் கூப்பி யஞ்ச  ெசய்  
கண்களில் ஆனந்தவ வி ெசாாிய ெநஞ்ச ெநக்கு க உேராமஞ்ச ர்ப்ப நாத்த  த ம்ப, 
உைர த மாறப் பரமானந்த பரவசமாய் அவர  தி வ த் தாமைரகள் ற ழ்ந் , 
அ யார்க் க யேன! அன்ப க் கன்பேன! அமரர்தந் தைலவேன! அ ட்ெப ங்கடேல! 
அ மைறக்ெகா ந்ேத! அ  வி க்க ேவ! அ ைமகைளயாண்ட ம் 
ஆண்ட ம் ஐயேன! அைடக்கலம், ப் ரத்த ணர்கட்குப் பயந்  
அப்பணிேவணியாய்! அைடந்தனம்; என்றிவ்வா  பல ைற வணங்கித் தி 
ெசய்வாராயினார். 
 
      க ணாநிதியாகிய சிவெப மான் இதைனக் ேகட் த் ேதவர்கேள! அவ்வசுரர்கள் 
சிவ விரதங்க ட் சிறந்  விளங்குபவர்; அவர்கள் விரதங்கட்குப் பங்கம் வந்தாலன்றி 
அவைர ெவல்ல நாம் ணிேயாம். அவ்வசுரர்களால் உங்க க்கு யாெதா  தீங்கு 

ண்டாகாதப  இத்தலத்தின் கண்ேண வாழ் ர்களாக. அவர்கள் இவ்விடம் ஒ ேபா  
மைடயார் என்றனர். ேதவர்கள் கு க த் ப்ெப மான் றி வ களிற் 
பல ைற ழ்ந்  எ ந்  அசுரர் பயமின்றி யினிவாழ்ந்ேதாம். நமக்குப்பயத்ைதநீக்கி 
அபயத்ைதத் தந்த இத்தலம அபய ரேமயாம் என்  கூறிச் சுகேமயி ந்தனர். 
 
      அபய ரச் ச க்க ற்றிற் . 
      ---------- 
 

மாயா ாிச் ச க்கம். 
 
      சீவகா ணிய ைடயவர்கேள! அபய ரத்தி ரந்த நாரணர் மற்ைறய ேதவர்கள் 
வி ப்பத்தின்ப  திாி ராதிகளின் விரதங்கைள பங்கஞ் ெசய்ய நினத் ப் த்த 
ேவடங்ெகாண்  பிடக ைலக் ைகயிேலந்தித் திாி ரங்களிற் ெசன்  
அக்ேகாட்ைடகளில் வாழ்பவர்கைளயைழத்  அசுரர்கேள! ேவத விதிெயல்லாம் ெபாய், 
ேமாட்ச ெமன்ப  ஒன்றில்ைல, எல்லப்ெபா ள்க ம் ஒ கணத்தி லழிந்  வி ெமன்  
மாயாஜால ேபாதைனெசய்ய அவர்கள் எல்லா  மதிமயங்கி அப் த்த க்குச் 
சீடர்களாகி, அவெர த் ப் ேபாதிக்கும் பிடக ைல நம்பித் ன்மார்க்க 
வழியிற்ெசன்  சன்மார்க்கமாகிய ைசவ சமயாசார ெநறிதப்பி இழிவான 
சமயெநறியிற்றங்கி , வி தி, உ த்திராட்சம், பஞ்சாட்சரம், ஆகமெநறிகைள விட்டனர். 
      அவர்கள் பத்தினிமார்க ம் கற்பிழந்  கண்ணாற் கண்டேத ெமய்ெயன் ம், 
கதி ண்ெடன்பேத ெபாய்ெயன் ங் கூறித் தங்களிஷ்டப்ப  லவித் திாிந்தனர்; 
ேதவர்கள் இவற்ைறயறிந்  தங்கள் எண்ணம் ப த்த  என்  மன மகிழ்ந்  
எல்ேலா ெமா ங்கு கூ ச் சச்சிதாநந்த ெசா பியாகிய சிவெப மானின் 
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றி வ கைளத் ெதா  தி ெசய்  ெசந்தாமைரேபா ந் தங்கள் கரங்கைளக் 
குவித் ப் பாிந்  க ைணக்கடேல! கண்ணி ண் மணிேய! ைகைலப் ண்ணியேம! 
காக்க! காக்க! நாங்கள் இந்நாள்வைரயி டர்ப் பட்ேடாம், த்த ைடய மாயா 
ஜாலத்தால் ம ண்  அசுரர் ேதவாீைர மறந்தனர். அவர்கைளக் ெகான்  
அ ேயங்கைளக் காத்த ள்க ெவன்ற ெசாற்கள் அ யாற்ெகளியாராகிய சிவெப மான் 
ேகட் க் குஞ்சிாிப் க் ெகாண்  ேதவர்கேள! திாி ரத்ைத நா ச் ெசல்வதற்கு நமக்கு 
இரத த யவில்ைலேய ெயன்ெசய்வ  என்றனர். 
 
      அத்தி வாய்ெமாழிையக் ேகட்ட நாரணன் மற்ைறய ேதவர்க டன் ஆேலாசைன 
ெசய்  மிெயா ேத ம், சந்திர சூாியர்கள் இ  சக்கரங்க ம், நான்கு ேவதங்கள் 
நான்கு குதிைரக ம் பிரமேதவன் இரதகாரதி ம், ேம  மைலவில் ம், ஆதிேசடன் 
அந்த வில் ற் ட் ம் நா ம், மாயவன் பாண ம் மற்ைறய ேதவர்கள் மற்றக் 
க விக மானார்கள். அப்ேபா  சிவெப மான் த்தேகாலங்ெகாண்  
தி விற்ேகாலத்திற்றங்கி அந்த இரதத்தின் ேமேலறி ேம மைலயிைன வில்லாக 
வைளத் த் தி வதி ைகேசர்ந்  அம் ெதா த் ப் ன்னைக ெசய்தனர். அப் 

ன்னைகயால் ப் ரங்க ம் ெவந்  நீறாய்விட்டன. த்தன மாய் ைகயிற் 
சிறி மயங்கா  சிவ ைசயிைனக் ைகவிடா  வாழ்ந்த அசுரர் தைலவர்களாகிய 

வர்கள் மாத்திரம் யாெதா  தீைம மைடயப் ெபறா  சிவத் தியானத் டனின்றனர். 
ேதவர்கள் அர அர சிவ சிவ ெவன ஆரவாாித்தனர். அம் ன்  அசுரர்க க்கும் 
சிவெப மான் தம  தி க்ேகாயி ன் வாயி ல் காத்தி க்கும் பதவி தந் , ேதவர்கட்கு 
ேவண் ம் வரங்கைளக் ெகா த்  அபய ரமமர்ந்தனர். விண்ணவர் அவரவாி ப்பிடம் 
ேபாய்ச் ேசர்ந்தனர். 
 
      மாயா ாிச் ச க்க ற்றிற்  
      --------- 
 

ேசாம ரச் ச க்கம் 
 
      சிவா திமான்கேள! ைவகுந்தத்திெல ந்த ளியி க்கும் 
நாராயண ர்த்தியினிடம் அம் ையெயன் ம் ஒ  விஞ்ைசமா  ெசன்  அ ைமயான 
சில பாடல்கைளப் பா ப்ெபற்றெவா  ளவ மாைலயிைன ம், ஒ  தாமைர 
மாைலயிைன ங் ெகாண்  வ ைகயில் எதிாில் னிவர்ேகாமானாகிய வாசைரத் 
தாிசித்  அம்மாைலகைள அம் னிவாிடங் ெகா க்க அவரைத வாங்கிக்ெகாண்ேட 
குைகயில்,எதிாில் ஐராவதயாைனயின் மீதாேராகணித்  வ ம் இந்திர க்குக் 
ெகா த்  ஆசீர்வாதங்கூறினர். அத் ேதேவந்திரன் அம்மலர்கைளத் தன  
ெவள்ைளயாைனயின் மத்தகத்தின்மீ  அலட்சியமாக ைவத்தனன். அவ்வியாைன 
அம்மாைலகைளத் தன்ன யி ட்  மிதித் விட்ட . இதைனக் கண் ற்ற 

னிவர்பிரான் கண்  பைதபைதத்  இவ்விந்திரன் தனக்குண்டாயி க்கும் ெசல்வச் 
ெச க்கினா ங்ஙனஞ் ெசய்தனன், இவனி மாப்ைப நாமறிேவா ெமன்  ேகாபித்  
இவன் தாித்திரமைட ம்ப  லகத் ச் ெசல்வங்க ம் ச த்திரத்தினிலைடயக் 
கடவ  என்  சபித் ச்ெசன்றனர். 
 
      இதனால் மாதவ ந் ேதவ ம் வ ந்த இந்திரன் பல ன்பங்கைள யைடந்  
பைழயப  பல ெசல்வங்க டன் மனமகிழ்ந்  வாழ்வதற்கு ஒ  உபாயங் 
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கூறேவண் ெமன்  பிரமனிடஞ்ெசன்  வ ந்திக் ேகட்ைகயில், பிரமன் அவ ட ம், 
ேதவர்க ட ம், ைவகுண்டத்திற்குப்ேபாய், னிவர்கள் திக்க மாதர்கள் மலர  
வ டக் க டன் தலாேனார் ைககூப்பித் ெதா நிற்கச் ேசஷசயனத்தின்ேமல் 
அறி யில் ெசய்கின்ற நாராயண ர்த்திையக் கண்  நாத்த ம்ேபறத் திெசய் , 
தி ப்பள்ளியி ந்  எ ந்த ம் ேபா  விநயமாகப் பணிந்  அ ேயங்கள் 
பைழயப  ெசல்வங்கைளெயல்லாம் ெபற உம  சரணேம சரணாக வந்தைடந்ேதாம். 
எங்கட்கு அ கூலமான மார்க்கம் தி வாய் மலர்ந்த ளேவண் ெமன்  பிரார்த்திக்க 
அத்தி மால் ெந ேநரம் ேயாசித் , ேதவர்கேள நீங்களினி அஞ்ச ேவண்டாம், பைழய 
ெசலவங்கைளெயல்லாமைட ம் ெபா ட் த் தி ப்பாற்கடைலக் கைடந்  
யாவற்ைற ம் ெப ேவாெமன்றனர். 
      யாவ ங்ேகட் க் களித் ச் சுவாமி! கடைலக்கைடந்  ெசல்வங்கைளப்ெப வ  
எப்ப ? க ைண ெசய்யேவண் ெமனத் தி மால் தன  தி ளத்திெலண்ணி 
மந்தரகிாிைய மத்தாக நாட் , வாசுகி ெயன் ம் பாம்ைப வடமாகப் ட் த் தி ப்பாற் 
கடைலக் கைடந்  ெசல்வம் ெபறலாெமன்றனர். அதற்கிைசந்  மந்தரமைலையத் 
ேதவர்கள் அ ேயாேட ெய த் க் க ட ன் கில் ைவக்க அ  கட ற் 
ெகாண் வந்  ைவத்த  பின்  அந்த மைலயிைன விண் வாகிய ஆைம தாங்கமத்தாக 
நி த்தி வாசுகிெயன் ம் பாம்ைப வடமாகப் ட் த் திடங்ெகாண்  சுரர்க ம் 
அசுரர்க ம் கைட ம்ேபா  அதில் ேதவி, சீேதவி, தாைர, சங்கநிதி, ப மநிதி, 
பஞ்சத , ெவன்ைனயாைனெயன்  ைமராவதம், உச்ைசச் சிரவெமன் ங் குதிைர, 
க த் வமணி, அ தம், சந்திரன், சிந்தாமணி த ய பல ம் பிறந்தன 
 
      அைவகைளக் கண்  ேதவரைனவ ம் ஆனந்தங்ெகாண் , இன்ன ங்கைடயின் 
இன்ன ம் பல பண்ட ண்டாெமன்  ஆைசெகாண் , ன்னி மதிகமாக வ  
ெகாண் கைடய, பாம்  சகிக்க யாமல் வா வ ந்தி வாய் ைர தள்ளப் ெப ச்சு 
வி த ம், அக்கட ந்  ெகா ய எமைனப்ேபா ம் ஆலகால விஷம் றப்பட்  
அண்டகடாக ெமல்லாந்தகிக்க, ெவள்ைள ேமனிைய ைடய விஷ்  உடல் க த்  
அன்  ெதாட் க் காியன் ஆயினார். பிரமேதவன் ெபான்னிறமாறி ைகநிறம் 
ெபற்றார். அஷ்டதிக்குப்ப பாலர்கள் உ மாறினர். அப்ேபா  எல்ேலா ெமா ங்கு 
ேசர்ந்  ேவ  க டமின்ைமயால் அ த்தவர்கைளக் காத்த ெதய்வம் ஆபத் க் 
காலத்திெலங்ேக ெயங்ேகெயன்  நா  ைகலாச கிாிேயெயன்  ஓ க் கால்கள் 
பின்ன ம்ப  தளர்ந்  நடந்  சுவாமிமைலையப் பணிந்  உள்ளத் திக்கு யர் 
ஞானேசாதியாகிய சிவெப மாைனக் கண்களாரக் கண்  ைககூப்பித் ெதா  
மனங்கைரந்  திெசய்ய அவர்கைள ேநாக்கிப் ன்னைக ெசய்  நாரணைனப் 
பார்த்  நாராயணேன! நீங்கெளல்ேலா ம் வ வமாறி கம்வா ச் சாீர ந ங்கி 
இ க்கிற காரண ெமன்னெவனத் தி மால் அஞ்ச  ெசய்  பணிந்  விண்ணப்பஞ் 
ெசய்கின்றார். 
 
      ஐயேன! அஞ்ஞானிகளாகிய நாங்கள் ஆண்டவன் கட்டைளயன்றிக் கடைலக் 
கைடந்ேதாம் அதில் ஆலகால விஷம் ேதான்றி எல்லாப் ெபா ள்கைள ம் சாம்பலாக்கி 
விட்ட . பிதாேவ! அவ்விஷத்தினால் மாண்டவர்கள் ேபாகப் பிைழத்தவர்கள் எல்லாந் 
த மாறி உ மாறி இங்ேக வந்  ேசர்ந்தனம்; ெப மாேன! ேவ  கதியில்ைல. சிறி  
ேநரஞ்ெசன்றால் எல்லாைர ம் பாழாக்கிவி ம், ஆண்டவேன! தாமதியா  க ைண 
ைவத் க் காத்த ள ேவண் ம், நாங்கள் மாண்  ேபாவதின் ன்னம் க ைணக்கடேல 
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தையெசய்ய ேவண் ம் அேதா! அந்த ஆலகால விஷம் ேவகமாக வந்  
ெகாண் க்கிற  வ வதற்கு ன் க ைண ாிய ேவண் ெமன்  பிரார்த்தித்தனர். 

ைறயிட ம் ெப மான் மனமிரங்கி அஞ்ச ேவண்டாெமன்  அ க்கிரகஞ் ெசய்  
அ கி ந்த சிவகணத் தைலவெரா வைர யைழத்  அக்ெகா ய விஷத்திைனத் 
திரட்  வ வாெயன்  கட்டைள யிட, அக்கணத் தைலவர் தன  கரத்திைன நீட்ட 
அவ்விஷம் க களவாய் உ ண்  திரண்  அக்கரத்திலைடந்த . அதைனப் 
ெப மா ைடய ெபான்மலர்க் கரத்தில் ெகா க்க அவர் வாங்கித் ேதவர்கள் கம் 
ேநாக்கி, ேதவர்கேள! இவ்விஷத்திைன நா ண்ணலாமா? சிெயறியலாமா? 
என்ற டன் ேதவர்கள் ஐேயா! ஐேயா! என்  கதறி ர்ச்ைசயாகிவிட நைகத்  எல்லா 
உயிர்கைள ம் ெபறா  ெபற்ெற த்த உலக மாதாவாகிய உைமயவள் 
அ ட்பார்ைவக்குக் காட் ய  தாக்கி அங்கு அலறிநின்ற எளிய பிரம 
விஷ் க்கள்ேமல் கடாட்சம் ைவத் ச் சகல ேலாக ம் பிைழக்கும்ப  தி வ  
ெசய்த ளினார், நாராயணன் த ேயார் ஜயஜய ேபாற்றிெயன்  ஆரவாரஞ் ெசய்  
எங்கள் மைனவிமார்களின் மாங்க யத்ைதக் காத்த ெதய்வேம! என்  மனக்கவைல 
தீர்ந்  மகிழ்வைடந்  அஞ்ச  ெசய்  நீலகண்டேன! நின்மலேன! நிரஞ்சேன! 
நிராமயேன! நிர்குணேன! சரணம்! சரணம்! என்  திெசய்யச் சிவெப மான் 
தி வ ள் சுரந்  உங்கட்கு ேவண் ம் வ ைவ யளித்ேதாம். இனித் 
தி ப்பாற்கட ண்டான ெசல்வங்கைள ெயல்லா ங் களதாகக் ெகாண்  
அ ண்  வாழ்ந்தி ங்கெளன்றனர். 
      அக்கட்டைளையச் சிரேமற்ெகாண்  தி ம்பிவந்  அ தத்திைன ெய த்  
விஷ் வானவர் ேதவர்கட்ெகல்லாம் பங்கிட வாரம்பித்த மாத்திரத்தில் 
அக்கட ண்டான சந்திர்னானவன் தன   குளிர்ச்சியிைன ம் 

சவாரம்பித்தனன். அக் குளிர்ச்சியிைனச் சகிக்க யாமல் ேதவர்கள் தங்கள் 
ைககால்கள் ேகாணிவிட அதைனக் கண்ட அக்கினி தன   சுவா ப் டன் வர ம் 
அவ ம் அங்ஙனேம ஆயினன், ேதவர்கள் பயந்  இேத  நமக்கு வ வெதல்லாம் 
இைட றாக வி க்கிற  என்ெறண்ணி அல்லற்பட் ் அ த்  வ வாைர யாதாிக்கும் 
அ ந்ெதயவம் அப்பனாகிய சிவெப மாேன ெயன்  அவர்பால் ெசன்  சந்திரன் 
ெசய் ம் தீைமையக் கூற, அம்பிைக சேமதன் அச்சந்திரைனப் பி த் த் தன  
சடாபாரத்தி ள்ள ஒ  உேராமத்தி த் க் கட்  ெயா பக்கந் ெதாங்கவிட்  
ைவத்தனர். 
 
      இந்தப்ப  பல்லாயிர மாண்  ெதாங்கிக் ெகாண் ந்ததினால் உடெனாந்  
வ ந்திய சந்திரன் கி பா ச த்திரமாகிய சிவெப மாைன ேநாக்கிச் சர்வேலாக 
நாயகேன! என்பிைழையப் ெபா த்தாள ேவண் ம், ஏைழெயங்ஙன மித்தைன காலம் 
வ ந் ேவன், சிறிேயன் ெசய்த குற்றத்ைதத் தி ள்ளத்திற் குறியா  ஆண்ட ள 
ேவண் ம் என  ஆண்டவேன! என்  பலவா  ெகஞ்சிப் லம்ப, ேதவேதவன் 
தி ளமிறங்கி, சந்திரேன! நின  சேகாதரர்களாகிய ேதவர்கட்கு இைட  ெசய்த 
ெப ம்பாவம் நின்ைனப் பற்றிய  அதைன ெயாழித் க் ெகாள் தற்குப் ண்ணிய 

மியாகிய பரத கண்டத் த் ெதன்னாட் ேல பல வளங்கைள  மி கைரகளி ங் 
ெகாழித் ச் ெசல்வங்கைளப் ெப க்கிச் சிவன யார்கட்குத ம் பாலாற்றின் வடக்கிேல 

ண்ணியந் திரண்ட ண்ணியா வர்த்தெமன் ம் பதியிேல ரத்ேத தாிசித்தவர்கட்கும் 
ேமாட்சத்திைனக் ெகா க்கும் ேவத பமாகிய குடச வி ட்சத்தின யிேல நந்தங் 
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காத  சேமதராக ெவ ந்த ளி-யி க்கின்ேறாம் அங்ேக ெசன்  சிக்கக் 
கடவாெயன்  கட்டவிழ்த்  விட்டனர். 
 
      சந்திரன் சந்ேதாஷங்ெகாண்  பலதரம் மியில் வி ந்  எ ந்  
பா யா விைடெபற் க் கங்காதர ர்த்தி கட்டைளயிட்டப  ண்ணியா 
வர்த்தத்தி க்குவந்  தன  ெபயராெலா  தீர்த்த ண்டாக்கியதிற் ப ந்  எ ந்  
வி தி தாித்  உ த்திராட்சம் ண்  உலர்ந்த வஸதிர த்திப் பஞ்சாட்சர 
மகாமந்திரத்திைன ச்சாித் க் ெகாண்ேட ெசன்  ேகா ரத்திைன வணங்கி, 
ஆலயத்திற் பிரேவசித்  விநாயகைர ம், சுப்பிரமணியைர ந் தாிசித் க் ெகாண்  
அன்றலர்ந்த மல் ைக, சாதி, கு ந்ைத, மகிழ், குவைள, சண்பகம், வில்வ த ய 
ந மணங்கம  மலர்கைளக் ெகாய் வந்  சிவ ங்கப் ெப மாைன சித் த் 
ேதவியாைர ம் வணங்கிப் பாிவார ேதவர்கைள ம் அர்ச்சித் ச் சிவ ங்கப் 
ெப மா க்கு ேவதமந்திர உச்சாடனத் டன் அபிேடகஞ் ெசய்  அன் டன் இ  
கரங்கைள ஞ் சிரேமற் கூப்பி, ஆனந்தக் கண்ணீர் ெபாழிந்  நின்  சிவசம்ேபா! சிவ 
சம்ேபா! மகேதவா மகேதவா! க ணாநிதிேய! கங்காதரா! சங்கரா! உம  தி வ கைள 
ஒ ேபா  மறவாத வாழ்  ேவண் ம். ேதவாீேர தமிேயற்கு உற்ற ைணயாம் என்  
ேதாத்திரஞ்ெசய்  தண்டம் ேபாற்கீழ் வி ந்  தி வ கைளப் பற்றி ஆனந்தக் கண்ணீர் 
ெப க வி ந்தான். 
 
      அப்ெபா  அ யார்க்ெகளியாராகிய சிவபிரான் உமா ேதவியா டன் ேதான்றிச் 
சந்திரேன! நீ வி ம்பிய வரத்ைதக் ேகட்குதிெயன்  தி வாய் மலர்ந்த ளினார். 
பரமபதிேய! நான் ேதவாீர் சடாபாரத்திெனா  பாங்காில் வா ம் ெப ம் 
பாக்கியத்திைனத் தந்த ள ேவண் ெமன்ற டன் கி ைபக் கடல் அக்கணேம கி ைப 
கூர்ந்  சந்திரைன யிற்ெகாண்  சந்திரேசகரனாய் விளங்கினர். 
 
      அந்தணர்மணிகாள்! சந்திரனா ண்டாக்கப்பட்ட அத்தீர்த்தத்தில் ஸ்நானஞ் 
ெசய்தால் பின் ஓர்காலத் ம் பிேரதத் தன்ைம ண்டாகா . ஒ  வமிசத்தில் 
ஒ வேன ம் அத்தீர்த்தத்தில் ஸ்நாநஞ் ெசய்வானாயின் அவ்வமிசத்திற் 
பிறக்குமைனவ ம் ேமாட்சத்திைன யைடவார் கள். இத்தீர்த்தக்கைரயிெலா  
சிவன யா க்கு அன்னதானஞ் ெசய்தால் ேகா ேப க்கு அன்னமளித்த 
பல ண்டாகும். இத்தீர்த்தத்தில் ஏலம், இலவங்கம், விலா மிச்சு த ய வாசனா 
திரவியங்கைளக் கலந்  மகா ங்கப் ெப மா க்கு அபிேடகம் ெசய் ம் 
நியதி ைடயவர் அம்பலத்தா  மாண்டவன  நிழைலப் ெபற் ய்வாெரன்ப  சத்திய 
ெமாழியாம். 
 
      ேசாம ரச் ச க்க ற்றிற் . 
      --------------- 
 

பரஞ்சுடர்ப்பதி ச க்கம். 
 
      ைசவா சாரத் ல்யர்கேள! ன்ெனா  கி த கத்தில் நான் கக் கட ளாகிய பிரம 
ேதவனிடத்தி ந்  தித்த க த்த ேமனியனாகிய வி த்திராசுர ெனன்பவன் 
பரேமஸ்வரைன வழிபட் , எத்தைகய வா தங்க ந்தன் ேமற்ப ல் அைவகளியா ந் 

சாப்ேபாம்ப  வரமைட ந்  ப் வனங்களி ள்ளவர்க ம் பயங் ெகாள்ள அேனக 
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த்தங்கைளச் ெசய்  ெசயங்ெகாண்  வாழ்ந்  வந்தனன். இவன் ன்பஞ் 
சகியாதவர்களாய்த் ேதவர்கள் பலாிவ டன் அேனக காலம் ேபார் ெசய்  
ேமற்ெகாள்ளாதவராகிப் பரமன ளிய வரத்தினா வன் மாயாெனனத் தீர்மானித் ச் 
சகல சாஸ்திர சம் ரணரான ததீசி னிவாிடஞ் ெசன்  தங்கள் குைறகைளெயல்லா 
ெம த் க் கூறி அவர் ெகன்பிைனக் ேகட்க, அவரானந்தங் ெகாண்  அங்ஙனேம 
ெகாள் ங்கள் நானைடந்த ேப  யாவர் ெப வாிவ் லகிெலன்  சந்ேதாஷித் 
தி ந்தனர். 
 
      ேதவர்கள் னிவைரக் ெகாண்டா க் காமேத ைவ யைழத்  
அம் னி ங்கவ ைடய உடைல நக்கும்ப  ெசய்தனர். அங்ஙன நக்கேவ அவர  
ேதாெலல்லாம் ஒழிந்  என்  மாத்திரந் ேதான்றிற் . அப்ேபா  அவர  

ெகன்பிைன வாங்கிச்ெசன்  வி த்திராசுரைனக் ெகால்ல அவனிறந்  
பிரமகத்தி வங் ெகாண் , இந்திரைன ேமவி வ த்தவாரம்பித்த . இதைனக் 
கண் ற்ற ேதவர்கள் ைறயமிடக் ேகட்ட ேதவகு வாகிய பிரகஸ்பதி பகவான் 
அப்பிரமகத்தியாகிய பழியிைன மண்ணினி ப் பாக ம், மாதர்களிடத்தில் ப்பாக ம், 
நீாில் ைரயாக ம், மரங்களிற் பிசினாக  மி க்கச்ெசய்  அைவக க்கு ேவ  
நன்ைமக ம் ாிந்தனர். பின்னர் ஒ ேவள்வி ெசய்யக் க தி ேதவர்கள், னிவர், 
ேயாகர், சித்தர், விஞ்ைசயர், இயக்காியாவ  ெமா ங்கு கூ யி க்ைகயில், ேவதாகம 

ராண விதிகாச த ய பலகைலகளி ங் ெகாண்டாடப்ெபற்ற ம் ர்த்திகட்கு 
தல்வனா  தற்கட ளாகிய சிவெப மான் றி வஞ் ேசாதி ெசா பேம 

ெயன்பைதத் ேத வாராயினார். எங்ஙனெமனின் சிவெப மான் அ வ மல்லர், 
உ வ மல்லர், அ வ மல்லர், அவர் எல்லாப் ெபா ங்கைரந்த விடத்திேல 

திப்ப ெதான்றாைகயால், எல்லாப் ெபா ந் தானாெயான்றா யி ப்பவ மன் , 
தன்னிடத்திேல சுட்டறவிைளகின்ற அர்த்த மாைகயினாேல யிரண்டா 
யி ப்பவ மன் , வாக்கு மனாதீதமா யி ப்பெதான்றா ைகயினாேல பிரத்தியட்சமா 
யி ப்பவ மன் , ஞானவான்க க்கு ஞான ேயாகத்தின் திர்ச்சியிேல 
பரமானந்தத்ைத யளித்  நிற்ைகயினாேல யில்லாதவ மன் , ஆன்மேபாத மிறந்தாற் 
கூ ம் ெபா ளாைகயாேல ஆன்மாக்கணன்  தீெதன்  கட்டப்ப பவ மன் , 
அந்நீதிேய ெதாடங்கியின்றள  நிைலயான பாச ஞான மவரன் , நாேன 
பிரமெமன்  அகங்காிக்கின்ற பசு ஞான மவரன் , பாச ஞானத்ைத ம், பசு 
ஞானத்ைத ைடய வான்மா மவரன் , அறிவிற் கறிவாய் 
      நிற்கின்ற ஞான மவரன் , ஆதி  மவரன் , அந்த  மவரன் , இத்த 
*அநாீதிைகயாகிய சச்சிதானந்த பிைய எங்ஙனநாம் பாவிப்ப ? க விகேளா ங் 
கூ நின்  பாவைன ெசய்வெதனிற் சகலமாய்ப் ேபாகலா ம், க விகைள நீங்கி 
நின்  பாவிப்ப ெதனின் அப்ெபா  ேகவலம் வந்  தைலப்ப மாகலா ம், 
இரண் மின்றிப் பாவிப்பெதனின், அஃத நிர்வசனீயெமனப் பட் ப் பாழாய் 

மாகலா ம், அவ்வாறன்றிப் பாவைனக் ெகய்தாத ெபா ைள ெயய்தியதாக 
ைவத் ப் பாவிக்கும் ெபா ள் யாெனன்  தன்ேமல் ைவத் ப் பாவிக்கும் 
ெபா ள்யாெனன்  தன்ேமல் ைவத் ப் பாவிப்பெதன்னில் அதனானாவேதார் 
பயனில்ைல யாகலா ம், அப்பாவைன யைனத் ம் நாடக மாத்திைரேய யாமாகலான் 
ேமற்கூறியவா  
      அநந் நியமாய் நின்  அப்பரம்பரன் அ ளாற் காண்டேல பாவைனயாகும். 
அவ்வ ேளா சத்தியாகுமச் சத்திையப் சிக்கின் அப்ெப மானி ண்ைமயாகிய 
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ேசாதிெசா பத்திைனக் காணலாம். அச் சத்தியிைனத் தவத் தாலன்றித் தாிசிக்க 
யா , அத்தவர்ம் சீக்கிரத்திற் ைககூ  வரத்தக் கதலெமங்குள  எனநா  அ  

ண்ணியெமான்  ேகா யாய் விாிந்  ேகா  பாதகங்கைளப் ேபாக்கும் 
ேசாம ரேமெயன ெவண்ணி அவ்விடஞ் ேசர்ந்  ேசாம தீர்த்தத்தில் ழ்கிப் 

ண்ணிய ங்கத்திைனப் பணிந்  கிழக்கு எல்ைலயிெலா  ஆசீர்மஞ் ெசய்  
அதி ந்  சாம்பவியாகிய சத்தியிைன மனத்தி ந்  நீாிைட ழ்கி 
ெந ப்பினி ம்பிைன ெயாத் க் கூர்ைமயான ெவா சியின் ேமேலார் விர ன்றிக் 
ெகாண்  நின் ம், மியிெலா ைகயிைன ன்றி ஒ  பாதத்ைத யாகாயத்திற் க்கி 
உண  சிறி மின்றி ய ந்தவம் ெசய்  வந்தனர். 
      பராசத்தி ம், இச்சாசத்தி ம், ஞானசத்தி ம், திேராதான சத்தி மான உலக 
மாதாவாகிய அன்ைனயார் அவர்கள் ன்ேதான்றி ங்கட்கு ேவண் ய 
ெதன்னெவன்  ேகட்டனர். ேதவர்கள் அம்ைமயாைரப் பணிந்  சாம்பவிேய! 
அனாதி த்த சித்தனாகிய சிவெப மா ைடய ண்ைமகாண வாைச ெகாண்டன 
ெமன்றியம்பினர். பார்வதியார் குடச வி ட்சத்தின யி க்கும் திவ்விய சிவ ங்க 

பத்திைன வணங்கி என  அ ைம நாயகேன! இத்தவ னிவர் தாிசிக்கும் 
ெபா ட் த் ேதவாீ ைடய உண்ைம வ விைனக் காட்  ய ள ேவண் ெமன்றனர். 
அக்கணேம ஆனந்த ெசா பமாகிய அவ்வி ங்கத்தினின் ம் பலேகா  சூாிய ேரக 
காலத்தி தித்தாெலன்ன அங்கிங் ெகனாதப  ெயங்கும் பிரகாசமயமான ஒ  
பரஞ்ேசாதியாய்க் காட்சி தந்த ளினர். மாதவர்கள் கண்  ெவ ண்டனர். அம்ைமயார் 
அவர்கைளக் கூட்  னிவர்கேள! இேதா நீங்கள் வி ம்பிய பரஞ்ேசாதி ெயன்றனர். 
அவர்கள் தங்கள் கண்களாரத் தாிசித் த் தி வ ைளப் ெபற்  அவன  சிவானந்தப் 
ெப வாாியில் இரண்டறக் கலந்  சிவசா ச்சிய ட் ன் ேபறாகிய சிவ மாந்தன்ைமப் 
ெப வாழ்  ெப தற்கு ஏ வாகிய சிவ ேயாகத்திைன யினி ெசய்  வாழ்ந்தார்கள். 
பரஞ்ேசாதி பமாகத் தாிசனங் ெகா த்ததலம் ஈக்காெடனப் ெபயர்ெப ம். அச்ேசாதி 
ெசா பமான  தன  ேகா சூாியப் பிரகாச ெமா ங்க மீண் ம் குடச வி ட்ச 
நிழ ேல யி க்கும் அ ட்குறியாகிய சிவ ங்கத்தி ள் மைறந்தனர். அன்  தலச் 
சிவ ங்கப்ெப மா க்குப் பரஞ்சுடெரனப் ெபயர் வழங்கிய . ேவள்விக் ெகன்  
ெவதிாி காசிரம் நீங்கி யித்தலம் வந்  தவம் ாிந்  அம்ைமயப் பன்றாிசனங் கண்  
வாழ்ந்தவர்கள் யாவெரனில், சா  ேகாத்திரன், பி கு, பரத் வாசன், ச னகன், உேரா 
மசன், காசிபன், வசிட்டன், நாரதன், சுகன், மார்க்கண்டன், எ கூன், ததீசி, 
கைலக்ேகாட் , உபமனியன், சனற் குமாரன், விசுவாமித்திரன், வியாசர் 

த யவர்களாம். இவரங்கங்கி ந்தவர்கள் ேபரால் ஊர் விளங்குவ  ண் . 
இத்தலத்திற்கு இதனால் பரஞ்சுடர்ப்பதிெயன வாய்த்த  என்றனர். 
 
      பரஞ்சுடர்ப்பதி ச க்க ற்றிற் . 
 
      --------------------- 
 

மங்கலா ரச்ச க்கம். 
 
      சிவேயாகிகேள! கற்றவர்கெளல்லாரா ம் பரவிப் கழப்ெபற்ற 
ெப ைம டன்கூ ய கடம்பமாவனத்தில் * வா ம் னிவர்க க்குத் தைலைம 
வாய்ந்தவ ம், பல கைலயாகமேவத ராணங்கைள ணர்ந்தவ ம், 



 20

பிரமனிடத் தித்தவ மாகிய ெகௗசிக னிவர் பைழைமயாகிய ேவதெநறியிற் சிறி ம் 
வழா  பன்னசாைலயிற் சின்னாள் தங்கிக் கங்ைகயாதி ண்ணிய நதிகளிலா  
தற்ெகண்ணிப் பிரயாணப்பட் ப் பரஞ்சுடர் ேதான்றிய ஈக்காட் ற்குச் சமீபித்  
வ ைகயில் பசியினாேல ம், தாகேவட்ைகயா ம், சூாிய ெவப்பத்தினா  மிகவா ச் 
சகியாதவனாகி வ த்தமைடய சூாியன் அஸ்தமித்தனன். இ ெளங்கும் வந்  சூழ்ந்  
ெகாண்ட . பாம் கள் தங்கள் மாணிக்கக் கற்கைளக் கக்கியைவகளின் பிரகாசத்தில் 
இைற ேதடவாரம்பித்தன. ேபய்க ம் ப த்  நித்திைர ெசய்  ந ச்சாமமாயிற் . 
அப்ேபா  னிவர் அவ்வனத்தின் ெச களின்றைழகெண ங்கிய ெவா குைகயிற் 
ெசன்  ெநாந்  உடல் வ ந்தித் க்கமின்றி ெயண்ணாதனெவல்லா ெமண்ணிச் 
சிந்ைத தளர்ந்  தங்கினர். 
      ------ 
      * இவ்வனந் தி ப்பாசூ க்குச் சமீபத்தி ள்ள  
 
      அப்ேபா  பஞ்சாட்சர ெசா பியாகிய பரஞ்சுடர் தி வ ளால் ஒ  தம் ைலயன் 
வ விைனக்ெகாண்  சமீபத்தில் வர னிவர் தைனக்கண்  நீயாெரன்றனர். 
நானிந்தவனத்தில் வா ப வனீயாெரன்  தங்ேகட்க, னிவன்றன  
வரலாற்றிைனக்கூறி நானித்திைரெசய்  மள ெமன  உடைலப் பா காத்  வரக் 
கடைவெயன்  ங்கிக் ெகாண் ந்தனர். அச்சமயத்தில் தம் அம் னிவைர 
ெய த் க் ெகாண் ேபாய் அவ ணரா வண்ணம் ஒ  மாளிைகயில் மலரமளியின்மீ  
வளர்த்திவிட் த் தான் நீர் கிழங்கு காய் பழ த ய ெகாண்  வரப்ேபாயின , நிவர் 
விழித் க்ெகாண்  பார்த்  இஃெதன்ன! இத்தைகய மாளிைக ம் மஞ்ச  
நமக்ெகவ்வா  வந்த  நம  கி பா ச த்திரமாகிய சிவெப மான் 
றி வ ட்ெசயேலா? நாங்கண்ட இ ளன் காாியேமா? என்  நிைனத் க் 
ெகாண் க்ைகயில் தம், பழ த ய ெகாண் வந்  னிவர் ன்ைவத் ப் 
ெபாிேயாேர! இவற்ைறப் சித்  உம  வ த்த நீங்குெமன்ற . இ ம் 
ெப மான ேளெயன்  னிவரைவகைள ண்  இைளப்பாாி யி ந்  சற்  
அவ்வமளியின் சுகத்திைனக் கண்டதன்ேமனித்திைர ெசய்தனர். 
 
      அப்ேபா  அப் தம் அவ்விடம் விட் ப்ேபாய் ஒ  ைலச்சிைய மிரட் டன் 
ெகாண்  ெசன்  னிவ க்குப் பாதம் பி க்கும்ப ப் பகர்ந்  ேபாய்விட்ட . 
அப் ைலச்சி னிவர  பாதங்கைளத் தடவிக்ெகாண்ேட பக்கத்திற் ப த்  நித்திைர 
ெசய் விட் டனள். னிவெர ந்  சமீபத்தினித்திைர ெசய்  ெகாண் ப்பவைளப் 
பார்த்  நீயாெரன் ேகட்க நான் ைலச்சிெயன்  நடந்தவற்ைறக் கூற, னிவர் 
ேகட்  அந்ேதா! இதற்ெகன் ெசய்வ  இவ டன் சயனித்த பாவ ெமவ்வா  
ெதாைல ம் என்  விசனப்பட் க் ெகாண் க்ைகயில் சூாிய தயமாயினன். 
 
      னிவர் க்காலத்  வ த்தமானங்கைள ந் தன  ஞான தி ஷ் யாலாய்ந்  
ேதர்ந்  ஓ! ஓ! நமக்கு இத்தலத்தில் தி வ ள் ெசய் ம் ெபா ட்  க்குணங்கடந்த 

தல்வனாகிய சிவெப மான் ெசய்த தி விைளயாட்ெடன எண்ணி யினியவன ள் 
வழி நின்றி தேல நன் , இம்ைமயில் ஆகாமிய ேமறாம ம், ம ைமயின் 
பிராரத் வத்திற் ேக வா கிய சஞ்சித ெமாழிய ம் சன்மார்க்க ெநறியாகிய சிவ 

ைசேய தக்க  என்  சிந்ைத ெகாண் க்ைகயில், ன்ேனெயா  தீர்த்தந் 
ேதான்றிய . 
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      னிவர் அத் தீர்த்தத்திைனக் கண்  அதிசயித் க் ெகாண் க்ைகயில், னிவ! நீ 
நிைனத்தி ந்த கங்ைகயாதி தீர்த்தங்களிெலல்லாம் ஆட ேவண்டாம். இ  மங்கலமா 
தீர்த்தம். இதில் நீ ப ந்  மங்கலமாகி மங்கல னிெயன் ம் ெபயர் ெப க, 
இவ்வனத்தி க்கும் பரஞ்சுடர் நாம் என்ற அசாீாி ஆகாயத்தி ண்டான . னிவர் 
அத்தடாகத்தில் கிெய ந்  மங்கலமா னிெய ம் ெபயர் ெபற் த் ேதவ 
ேதவைனத் ேதடப் ெப மான்றி  விைளயாட்டாக வ ைம காட்  ெவளிப்படாதி க்க, 

னிவர் ெம ந்  ெப மாேன இங்கி ப்ேபாெமன்  ன்னர் கூறி இப்ேபா  வானில் 
மைறதனீதிேயா? நாமின்  தவஞ்ெசய்  காண்ேபாெமன, அக்கினி வளர்த்தி, அதன் 
மத்தியிற் ெசப சிநாட்  அத னியிற்றன  
      அ யினங்குட்ட விரைல ன்றி நிமிர்ந்  மற்ெறா  அ ையேமேல க்கி இ  
கரங்கைள ம் யிற் குவித் , வா டேன ன்  குணங்கைள ம், நான்கு 
கரணங்கைள ம், ஐந்  லன்கைள ம், அடக்கி யிச்ைசயாதிய ெவாழித்  
உலகேம ங் ெகாண்டாட ெவண்மலர்கள் ெகாண்டறி வில சித் க் ெகாண் ந்தனர். 
பரம தயாநிதியாகிய பரசிவம் தன  பரசிைவ டேன ெவளிவந்  னிவ! நின்றவங் 
கண்  வியந்ேதம், வி ப்பங் ெகாண்ேடம், நினக்கு ேவண் ய வரங்கைளக் ேகட்கக் 
கடவா ெயன்றனர். னிவர் மியில் வி ந்  ெதா ேபாற்றி மன கி 
மைறெமாழிகளால் வ த்தி ெமய் கிழ்ப்ப உளங்கனிந்  ெசால்ல ற்றனர். சந்திர 
சடாதாாியாகிய சிவெப மாேன! எளிேய க்கு யாெதா  வி ப்ப மில்ைல 
அன் டேன சிவ ைச ெயான்ேற ெசய்  மகிழ ேவண் ம், என்றனர். கண்  
தன் ர்த்தி ேகட் க் க ைணகூர்ந்  அன்ப! இவ்வனத் திெலா  குடச 
வி ட்சத்தின்கீழ் இ ங்க வ வமாய் நாெம ந்த ளி-யி க்கின்ேறாம், பாி டன் 
அ ச்சைன ெசய் என்  கூறி மைறந்தனர். 
      னிவர் அ யற்ற மரம்ேபால கீழ் வி ந்  உய்ந்ேதன்! உய்ந்ேதன்! என்  
அங்குமிங்கு ேமா ப் பா ச் சிவ ங்கப் ெப மான்மீ  ஒ  படம் விதானஞ் ெசய் , 
மஞ்சனம், மலர்கள் ெகாண் வந்  ைசவாகமங்களிற் குறித்தப ேய ேசாட 
ேசாபசாரங்க டன் ஒ  நா ந் தவறா  நா க்கு நாலன் தைழத் ேதாங்கப் 
பன்ென  நாள் ைச ெசய்  இப்ெபாய் வாழ்க்ைகக்குாிய விவ் டைல 
மாற்றி ைவெயன்  பல்கா  மிைறஞ்சிப் சித்  ேவத ேதாத்திரங்கள் ெசய்  
வந்தனர். அவர் ன்ெனா  நாள் சிவெப மான் ேசாதிப் பிழப்பாய்க் காட்சி தந்தனர். 
ஐம் லனின் அவாைவ ய த்த ெகௗசிக னிவர் அச்ேசாதி ண் மைறந்தனர். அமரர் 

னிவாியா ம் ெமன்மலர் ெபய்  விசும்பிலார்த்தனர். இம்மங்கலா னி சித்த 
காரணத்தால் இத்தலத்திற்கு மங்கலமா ாிெயன ெவா  ெபய ம் வந்தெதன 
வறியக்கட ர் என்றனர். 
 
      மங்கலா ாிச் ச க்க ற்றிற் . 
      ----------- 
 

மால்விைனநாசச் ச க்கம். 
 
      ைசவேவதியர்கேள! ன்ெனா  காலத்தில் உலக ச ங்கார ந்த டன், 
பவத்ைதெயாழிக்கும் பரம்ெபா ளாகிய சிவெப மான் றி வ ளினால் 
அப்ெப மான  மாயா சத்தியினிடத்தி ந்  மால் அவதாித்  யான் ெசய்ய 
ேவண் வ  யாெதன்  வினவ, தி மாேல! இவ் லகத்திைனக் காக்குந் ெதாழிைல 
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வகிக்கக் கடைவ என்  கட்டைளயிட்  அவ க்கு மகாமந்திர ெமான்றிைன  ம் 
ெப மான் உபேதசித்த ளினர். அத்ெதய் க மந்திரத்திைன ச்சாித் க் ெகாண்ேட 
அந்நாரணர் தி ப்பாற் கட  னித்திைர ெசய் ெகாண் ந்தனர். அவ ந்தி யினின்  
ெமா  தாமைர ைளத்  அேனக வ டகால மலரா  ெமாக்காகேவ யி ந்  
ெகாண் ந்த . இங்ஙனமி க்க உலக சங்கார கர்த்தாவாகிய த்திர ர்த்தியி 
ெனற்றியில் விளங்கும் அக்கினி விழியினின் ம் விசுவகன்மென  ெமா னிவன் 
பிறந்தான். அவர் யான் ெசய்வேத  என்  வினவ அவ் த்திரர் அவ க்கு மந்திரங் 
கணான்கு உபேதசித் ச் ெசபஞ் ெசய்  ெகாண் க்கக் கடவாெயன்  கட்டைள 
யிட்டனர். 
      அங்ஙனமவா ெசய்  வ ைகயில் அவாிடமி ந்  ம , மயன், வட்டா, 
விசுவகன்மாெவன நால்வர்க தித்தனர். அந்நால்வர்க ந் தம  தந்ைதையேநாக்கி, 
நாங்கள் ெசய்வ  யா  நன்  ேகட்க விசுவகன்மன் அந்நால்வர்கட்கு நான்கு 
மந்திரங்கைள பேதசித்  விண் வின உந்தியின் ைளத்த தாமைரயின் நான்கு 
பக்கங்களி மி ந்  ெசபிக்க ெவன்றனர். அங்ஙனமந் நால்வர்க ஞ் ெசபித்  
வ ைகயில் அத்தாமைர மலர்ந்த . அதினின் ம் கனக மயமான பிரமா பிறந்தனர். 
அப்பிரமன் நான்கு திக்கி ம் பார்த்  நமக் ெகதிராவார் யாராயி  
மிங்குண்ேடாெவனச் ெச க்கைடந்த மாத்திரத்தில், அப்பிரமனிரண்  
பக்கங்களினின் ம் இரண்  அசுரர்கள் க த்த ேமனியர்களாய், 
ெப ந்திற ைடயவர்களாய் பிைற ேபா ம் பற்கைள ைடயவர்களாய், 
க ங்கடலாழ ங் கைணக் காலளவினராய்த் ேதான்றி ம கயிடவென ம் 
ெபயர்கைள ைடய அவர்கள் அந்தப் பிரமைனப் ேபா க் கைழக்க அவரஞ்சி 
அசுரர்கேள!உங்களிடம் ேபார் ெசய்ய வல்லவர் தி ப்பாற் கட னித்திைர 
ெசய்கின்றார் அவ்விடம் ேபாக ெவன்றனர். ேகட்டவவர்கள் அவ்விடஞ் ெசன்  
காியவைனக் கண்  யிெல ப்பிச் சண்ைடக்கு அைழக்க அவ்விண் ெம ந்  
அவர்க ட னாயிரம் வ டஞ் சண்ைட ெசய் ம் அவர்கள் ேதால்வியைடயா 
தி த்தைலக் கண்  அவர்கைள ேநாக்கிச் ெசால் வாராயினர். ரர்கேள! நீங்கள் 

த்தஞ் ெசய்வதில் மிக்க வல்லவராகக் கானப்ப கின்றீர், உம்ைம நான் ெமச்சிேனன், 
உங்கட்கு ேவண் ம் வரங்கைளக் ேகட்பீர்களாக ெவன்றனர். 
      அசுரர்கள் கு ங்க கு ங்க நைகத்  விண் ேவ! உன  வார்த்ைத மிக 
வழகாயி க்கிற , ன்பின் பார்த் ப் ேபசுவாயாக, யாராகி மிந்த வார்த்ைதையக் 
ேகட்டானைகயார்களா? எம்ேமா  த்தஞ் ெசய வல்லைம சிறி  மில்லாத நீயா 
வரங்ெகா க்கத் ணிந்தைன. ேநர்த்தி! ேநர்த்தி! இச் சமயம் நீ தப்பிப் பிைழத்  
ஓ ப்ேபாவதற்காக ஒ  தந்திர ெம த்தாய் ேபா ம். அழகு! அழகு! உனக்கு 
ேவண் மானால் நாம் வரங்கைளத் த கின்ேறாம் ெபற் க் ெகாள் என்றனர். 
 
      தி மால் ேகட்  இ மிக நல்ல சமயெமன ெவண்ணி நீங்கெளனக்கு உண்ைமயாக 
வரந்தர வல்லீேரா ெவன்றனர். ஆம் த ேவாம் தவறில் எங்கைளக் காட்  
மீனர்கெளா வ மில்ைல இதற்குச் சாட்சியிப் பிரமேன-ெயன்றசுரர் கூறேவ, அ  
ெதாிந்த விஷ் , அசுரர்கேள! நீங்கள் என்ைகயா றந்  ேபாகத் தக்க வர ம ள 
ேவண்  ெமன்றனர். அவர்கள் தி க்கிட் , ஓ! நாமா ேலாசியா  ெசால்  விட்டனம். 
இனி ம ப்பதிற் பிரேயாசனமில்ைலெயன்  நிைனத்  நின  இஷ்டப்ப ேய ெசய்  
ெகாள்ளக்கடவாெயன்  கூறிய மாத்திரத்தில், அவர்களி வைர ம் விஷ் ர்த்தி 
தன  நிகங்களாற் கிழித் ெதறிந்தனர். அவர்கள் இரத்தங் கடல் ேபாற்பரவிய . 
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அவர்கள் ேமைத உலகெமங்கு ய . அதனா லகிற்கு ேமதினி ெயன ம் 
ெபயர்வந்த . அவர்களிறந் ம் மாையயாற் சூக்கும பந்தாங்கி ேவகமாக ெவங்குந் 
திாிந்  தங்கைளத் தந்திரத்தாற்ெகான்ற மாயைன ம ப  நா  அவர் ங்குைகயில் 
அவர்கா களி ைழந் உ  ெவ த் ெவளிவந் , அேனகமான வ ந்தவங்கள் ெசய் 

 பிரமனிடத்திற் பலவரங்கைளப் ெபற்  ம ர ெமன்ெறா  பட் ன ண்டாக்கிய 
திற்பல ேசனா ச த்திரஞ் சூழவாழ்ந் , விண் லகத்  இந்திரனாதியைரச் ெசயித் த் 
தி ப்பாற் கட ற் ெசன் , ன்  எங்கைளக் ெகான்  விட்டதாக 
வி மாப்பைடந்தி க்கு நாரணேன! த்தத்திற்கு வாெவன்றைழக்க விஷ் ர்த்தி ங் 
ேகாபித் த் தன  பஞ்சா தங்க டன் ெவளிவந்  சாரங்க ெமன் ம் வில் ைன 
வைளத் ப் பலவம் மாாி ெபய்  ஆயிரம் வ டம் ேபார் ாிந் ம், அவர்கள் 
ேதால்வியைட யாதி ப்பைதக் கண்  தான் ைகலாசபதியின்றி வ யிற் கண் மலாிட்  
அ சித் ப் ெபற்ற சக்கிரா தத்திைனப் சித்  அ ணர்கள் ேமேலவ, அ  
அவர்கைளத் ெதாடர்ந்  எங்கு ஓ ம் எங்கு ப ங்கி ம் விடா  வ தைலக் கண்  
ஈக்காட் ல் வந்  மைறந்தனர். உடேனய  அங்கும் வந்  அவர்கைளப் பிளந்  
ெகான்ற . 
      அவர்கள் பிரமகத்தி விஷ் ர்த்திையப் பற்றிய . அைதக்கண்ட சா ேகாத்திர 

னிவெரா வர் அவைர ேநாக்கிப் ெப மாேன இேதா ேதான் கிற இ தய தாப 
நாசனிெயன் ந் தீர்த்தத்தில் கி நின  பிரமகத்தியிைன நீக்கிக் 
ெகாள்வாெயன்றனர். அவரங்ஙனேம ெசய்  அகமகிழ்ந்த மாதவ டன் 

னிவரைறவர். இத்தலந்திந் திவ்யமான . இதி யா ம் ைவகச் சித்தங் 
ெகாண் க்கின்ேறன். நீ ம் அவ் ைற ெயன்றனர். நாரணர் *எவ் ள் என் ேகட்  
ஆைச டன் அவ்விடத்  நித்திைர ெசய்  ெகாண் ந்தனர். 
      ---------------------------------------- 
      *எவ் ள் என்ற  தி ெவவ்வ ெரனவாய . 
 
 
      அங்கிறந் ேபான தானவர்கள் ம ப ஞ் சூக்கும பங் ெகாண்  விஷ் வின் 

க்கி ைழந்  அவர் இரத்தத் திைன றிஞ்சுத ம் அவெர ந்தனர். உடேன 
யசுரேராடக் கண்  சக்கிரா தத்ைதப் பிரேயாகித்  அவைர யழித்தனர். பின் மவர் 
பிரமகத்தியாய்க் ேகார பங் ெகாண்  நாரணர் ன்வந்  அவைரச் சூழ்ந் ெகாண்  
ஓய் நாரணேன! நீ எம்ைம ன் தரம் ெகான் ம், இேதாவந்ேதா ம ப ஞ் 
சண்ைடக்கு வாெவன் ம், உம்ெமன் ம், மார்ைபத் தட் ம், ஆரவாாிக்கும் உதட்ைட 
ம க்கும், ஈற்றிைனக் க க்கும்,குப் ற்  வி ம், விைரந்ேதா ம், மீட் ம்வ ம் 
ெபாங்கிய ம், அட்டகாசஞ் ெசய் ம், சீறா நிற்கும், என் ன்னிற்க வல்லவனாரடா 
ெவன் ம், இவைனயின்  ெமன் தின்  ேபாேவெனன் ம், இதைனக் கண் ற்ற 
தி மால் பகற்காலத் ச் சந்திரன் ேபால கம்வா த் தான்ெசய்வ தின்னெதனத் 
ேதான்றா  அச்ச ற்  எட் த் திக்குகளி ம் விழித் விழித் ப் பார்த் ச் சித்திரப் 
ப ைமேபாேல நின்றனர். இைதக் கண் ற்ற சாந்த குணசீலராகிய சா ேகாத்திர 

னிவர் அந்நாரணர் கத்திைன ேநாக்கிக் கூ வார். மாதவேன! அஞ்ச ேவண்டாம், 
உலமைனத் ம் உய் ம் ெபா ட்  ஒ  ெப ங்கட ள் உமார்த்த சாீர திவ்விய மங்கள 
விக்கிரக ேதேசா பமாய்ச் சகளீகாித்த பஞ்ச சாதாக்கியத் ள் தன்மசாதாக்கியராகிய 
சிவ ங்கப் ெப மாைனப் சித்தாலன்றி இப்பிரமகத்தி நீங்கா . இப் ைச யம 
உத்தமப் ண்ணிய தலங்களிற் ெசய்யிற் சீக்கிரத்திற் பல ண்டாம். அத்தன்ைமயான 
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வ ைமத்தலம் இேதா நமக்குச் சமீபத்தி ள்ள மங்கல ாிேயயாம். அவ்விடஞ் 
சீக்கிரஞ்ெசன்  சிப்ைபயாக ெவன்றனர். ேகட்ட தி மால் அவ்விடஞ் ெசன்  பசுபதி 
விரதம் ண் , ேசாம தீர்த்த்தத்தில் ஸ்நானஞ்ெசய்  நித்திய அ ஷ்டானங்கைள 

த் க் ெகாண்  ேதக ெமல்லாந் தி நீ சி, ெநற்றியில் வி தி திாி ண்டரமாக 
விளங்கக் கண்ட த ய உ ப் களில் உ த்திராட்ச மாைல தாித்  ஒ க்கத்திற் 
சிறி ந் தவறாமல் ைசக்கு ேவண் ய உபகரணங்களாகிய பீதாம்பரம், 
இரத்தினாபரணம், சந்தனம், தி மஞ்சனம், பம், தி பிபள்ளித் தாமம், தீபம், பஞ்ச 
கவ்வியம், கனிகள், ேதன், தி வ  ேசகாித் ச் சிவாகமப்ப  ஆவாகனம், தாபனம், 
சந்நிதானம், சந்நிேராதனம், அவகுண்டனம், ேத த்திைர பாத்தியம், ஆசமனீயம், 
அர்க்கியம், ட்பதானம் பம், தீபம், ைநேவத்தியம், பானீயம், ஆராத்திாிைக, 
சபசர்ப்பைனயாஞ் ேசாடேசாப சாரஞ்ெசய் , உைர த மாற, என்  ெநக்கு க, 
உடெலல்லா ெமனமயிர்ப் ெபா ப்ப, ஆனந்தக் கண்ணீர் ெப க அஞ்ச த் , ேமாட்ச 
விதாயமான பஞ்சாக்கரஞ் ெசபித் , ஆயிரந் தி நாமங்கைள ெய த் ச்ெசால்  
அ ச்சைன பண்ணித் திெசய்  ேபரன்  வளர்ந்ேதாங்கத் ெதா , அப்பேன! 
சரணம், அண்ணேல! சரணம், அங்கணா! சரணம், அரேச! சரணம், ஐயேன! சரணம், 
அண்ணா! சரணம், அ மைறப்ெபா ளின் அகப்ெபா ேள சரணம், 
மைறகளைனத்தினி  மைறந்தி க்குமா மணிேய சரணம், னிவர் ேபாற்  வா 

தல்வேன சரணம், த்தியளிக்கும் க்கட்பரமேன சரணம், க  மலங்கழிக்குங் 
கற்பகக் ெகா ந்ேத சரணம், ேபாக மளிக்கும் ேபாதப் ெபா ேள சரணம், இராஜ 
இராேஜஸ்வரா அைடக்கலம், அைடக்கலம் என்ற மாத்திரத்தில், அந்தர ந் பி 

ழங்க ம், அமரர்கள் ஷ்பமாாி ெபாழிய ம், உ த்திர கணிைகயர் ெவண்சாமைர 
ச ம், கந்த வர் பா  ரப் பிரதாபங்கைள ெய த் ச் ெசால்ல ம், ஞானசனந்தர் 
தலான ெபாிேயார்கள் இ  பக்கத்தி  மி ந்  தி ெசய்ய ம், அஷ்டதிக்குப் பாலகர் 

எம  ஐயன்றி வ கைள மீ  தாங்கி வர ம், பச்சிளங் ெகா யாகிய பார்வதி 
சேமதராய், விநாயக ர்த்தி, சுப்பிரமணிய சுவாமி, தி நந்திேதவர், தலானவர்கள் 

ைட சூழ்ந்  வர இடப வாகனத்தின்மீ  அந்தரத்தில் ஒ  அலங்காரமாகச் 
சிவெப மான் காட்சி ெகா த்த ளினார். கண்ட விட்  வானவர் 
ேபரன் ைடயவராகித் ேதகெமலா ேராமம் சி ர்க்கச் சிரசின்ேமல் ைககைளக் குவித் 

க் ெகாண்  நா க குழறிச் ெசாற்கள் த மாற, ஆனந்தக் கட ல் வி ந்  ஆ ப் 
ெப ங்காற்றில் வாைழ மரஞ்சாய்வ  ேபால மியில் வி ந் , பணிந்தனர். 
 
      சிவெப மான் வாராய் மாயவேன! உன்குைற நீங்கிற் , நீ க திய வரத்ைதக் 
ேகட்கக் கடைவ, நீ ெசய்த ைசயா ந், தியான ேயாகத்தா ம், லமந்திர 
ெசபத்தா ம், நா மகிழ்ச்சி ெயய்திேனாம் எனத் தி வாய் மலர்ந்த ளக் ேகசவன் 
பணிந்  சுவாமீ! அ ேயன் ர்வத்தில் பன்றியாய்ச் ெசன் ணராத நின  தி வ ைய 
யிப்ேபா  தாிசித்ேதன். என  பிரமகத்திைன ெயாழித்ேதன், இனிெயனக் ெகா  
குைற மில்ைல. ந்தி தி ெவவ்வள் ாில் தீர்த்ேதஸ்வரர் தி வ ையச் சிந்தித்  
இ தய தாபநாசத் தடாகத்தில் ப ந்  ன் பிரமகத்தியிைன ெயாழித் க் 
ெகாண்ேடன். அத்தலத்திேலேய நான் எந்நா ம் வசித் க்ெகாண்  காைலயி  
மாைலயி  மிவ்விடம் வந்  ேதவாீைரத் தாிசித்  வரல் ேவண் ம். அன்றி  
மத்தடாகத்தில் அமாவாைச ண்ணியகாலத்தில் எவர் நீரா ம் அவர்கள் 
பிணிகளைனத்  நீங்கப் ெபற்  நிைனத்தனெவல்லா ற்  வாழேவண்  ெமன்றனர். 
ெப ங்க ைண வள்ளலாகிய பரமசிவம் அவ்வரங்கைளக் ெகா த் ப் பரசிைவ டன் 
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சிவ ங்கத்திற் கரந்த ளினர். குந்தன் விைடெபற் த் தி ம்பித் தி ெவவ்வ ாில் 
அரவைணத் யில் ெகாண்  இவ் லக ம் எவ் லக ம் ேபாற்றத் தன்ைனத் தாிசிக்க 
வ வார் பல க்கும் ேவண் ய பிரசாதமளித்  ரராகவர் எனக் ெகாண்டாட 
எ ந்த ளியி ந்தனர். ரராகவப் ெப மாளின் விைனைய ெயாழித்த இத்தலத்திற்கு 
விைன நாசெமன ெமா  ெபய ண் . 
      தி மால்விைனதீர்த்த ச க்க ற்றிற் . 
 
      ---------------------- 
 

பால்வாசியறிந்த ச க்கம் 
 
      சிவேயாகச் ெசல்வர்கேள! மால்விைன நாசெமன்  மிப்பதிக்கு ேமற்கில் காரைண 
ெயன் ெமா  நக ண் . அதில் ஆயர்குலதிலகனாக அாியேகான் என் ம் ெபயைர 
வாய்ந்த ஒ  இைடயனி ந்தனன். தி ெவவ்வ ர் ரராகவாின் பிரமகத்தியிைன 
ெயாழித்த ெசகெசன்மாதி காரண வஸ் வாகிய சிவெப மான் மகிைமகைளப் பல 
ேபர க்க  இவ்வாயனிடத் க்கூற அதனா வ க்குப் பரமபதியாகிய 
பரேமஸ்வரனிடத்தி லதிகவன்  வாய்ந்  நாேடா மப் ெப மாைனத் தாிசித்  
வந்தனன். அந்த அாியேகா ம் அவன  கற்பிற் சிறந்த மைனவியாகிய விமைல 
ெயன்பவ ம் த்திரப்ேப  வி ம்பிச் சுவாமிைய ேவண்  வந்தனர். சில நாைளக்குள் 
அப்ெப மான ளால் அவர்கட்கு இலக்குமி யிைனெயாத்தெவா  ெபண் குழந்ைத 
பிறந்த . அப் த்திாிக்குக் குணவதி ெயன் ம் ெபயைரத் தாய்தந்ைதயாிட்  
நாெளா வண்ணந் தினெமா  ேமனியாக வளர்த்  வந்தனர். அப்ெபண் அதி ப 
ெசௗந்திாியவதியாகிக் காிய கூந்த ைன ம், ேதமற் படர்ந்ததனங்களிைன ம், 
தளிர்ேபான்ற ைககளிைன ம், விசாலமான அல்கு ைன ம் ெபற்றனள். 
 
 
      இத்தைகய வனப்பிைனயைடந்த இக்குணவதிைய மணம்ேபச ஆயர்குலத்த வ ட் 
சிலர் வந்தனர். அங்ஙனம் வந்தவர்கைள அாியேகா ம் அவன் மைனவி ம் 
பல பசாரத் டன் வரவைழத் த் தி மணம் ேபசிய ப்பிவிட, அவர்கள் தங்க ர் 
ேபாய்ச்ேச  ன்னர் இறந்தனர். மற் ஞ் சிலர் இக்குணவதிைய மண ம் ேபச 
வந்தா ம் இவ்வாேறயாயினர். அதனால் இவள் ெதய்வப் ெபண்ெணனப் பயந்தஞ்சி 
யா ம் இவைளப் பற்றிப் ேபசா  இ ந் விட்டனர். சிலநாைளக்குள் அாிய ேகா ம் 
இவன்மைனவி ங் ைகலாயமைடந்தனர். குணவதிேயங்கித் ன்ப றச் சுற்றத்தார் 
ேதற்ற ஒ வா  ேதறி மனத் யர் நீங்கித் தாய்தந்ைதயர்க க் குண்டாயி ந்த சிவபக்தி 
தனக்கு ண்டாக அதனால் தன  ெசல்வத்திைன ெயல்லாம் த மத்திற் ெசலவிடத் 

ணிந்  ேசாம ரத்தில் அேனகமான ேசாைலகைள ண்டாக்கி ம் தடாகங்கைள 
ெய த் ம், த மசாைலகைளக் கட் ம், அன்ன தானங்கள் ெசய் ம், பல க்கு விவாக 

த் ம், வாழ்ந்  வ ைகயில் குணவதிக்கு ப்பத்திரண்  வயதாயிற் . அவள் 
கனவிெலா  நாள் சிவபரஞ்ேசாதி ேதான்றி, குணவதிேய! உன்ைன நாம ைமயாகக் 
ெகாண்டனம். உனக்கு விவாக யா வண்ணம் நாேம த த்தனம். இனி நம  
தி த்ெதாண் ைனேய ெசய் ெகாண் க்கக் கடவாய் எனத் தி வாய் 
மலர்ந்த ளினர். 
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      விழித்  ஆயர்குல விளக்கான அம்மா  கனவின ைமயிைன ெயண்ணிெயண்ணி 
யானந்தங்ெகாண்  ன்னி ம் அதிக பக்தியிைனப் ெபற் க் குடச வி ட்சத்தின  
யிெல ந்த ளியி க்கும் சிவ ங்கப் ெப மாைனச் ெசன் றிைறஞ்சிேயத்தி இத் 
தலத்தி ப் ெப மா க்குச் சந்திரனானவன் பாலபிேடகஞ்ெசய்  பலவரங்கைளப் 
ெபற்றாெனன்  பிறர் ெசால்லக்ேகட்  என் ெசய்ேவன்! நான் பிரதி தின ம் 
ேவண் மான பால் அபிேடகத்திற்குக் ெகா த்  வ ேவன், அைதக்ெகாண்  விதிப்ப  
அபிேடகஞ் ெசய்வார் யாைர ங் காேணேன ெயனத் க்கித் க் ெகாண் ந்தனள். 
அப்ேபா  அவள் ன்னர், ேவதத்தில் விைளயா ம் விமலனாகிய சிவெப மான் ஒ  

னிவர் வ வங்ெகாண் வர அவைர ேநாக்கிச் சுவாமீ ேதவாீர் 
எங்ெக ந்த ளியி ப்ப  என்றனள். நாமிங்குதானி ப்ப  என்ற னிவைர 
குணவதியார் மிகுந்த வணக்கத் டன் பணிந்  ஐய! நான் தின ங் ெகா க்கும் 
பாைலக் ெகாண்  எைனய ைமயாகக்ெகாண்ட இச்சிவ ங்கப் ெப மா க்கு 
அபிேடகஞ் ெசய்  வ ேரா? என்றனள். அவ்வாேற ெசய்  வ ேவாெமன விைசந்  
அன்  தல் குணவதியார் ெகா க்கும் பா ைனத் தினந் ேதா ம்ெபற்  
அ ட்ேசாதியாகிய சிவ ங்கத்திற்குத் தி மஞ்சனமாட் ப் பீதாம்பர த யசாத்தி, 
கந்தமலர் மாைலயணிந்  அ  த ய பைடத் த் பதீபங் காட் ப் சைன 
ெசய் வந்தனர். குணவதி சிறி ஞ் ேசாம்பா  நியமமாக ேவண் யபால் ெகா த்  
வரப் பசுக் கூட்டங்கள் நா க்குநாள் வி த்தியாகிப் பிணி த யவின்றி வாழச் 
ெசல்வம் வி த்தியாய . 
 
      இவ்வா  நடந் வ ைகயில் உலகத்தில் மைழயின்றிப் பஞ்சம் வந்ெதய்த அதனால் 
மிகத் ன்பப்ப ம் தன  சுற்றத்தினர்க்கு ேவண் ய உதவி ெசய் வரக் குணவதிக்கு 
நா க்கு நாள் ெசல்வங் குைறந் விட்ட . அங்ஙனங் குைறந் ம் பாலைனத் ஞ் 
சுவாமிக்ேக ெகா த் வ ம் தன்ைமயிைன ணர்ந்  னிவெரா  நாள் 
குணவதியினிடம் வந்  அ ள் கூர்ந் , மாேத! நீ பால் வதிைன ம் 
அபிேடகத்தி க்ேக ெகா த்  வ கின்றைன அதனால் இப்பஞ்ச காலத்தில் நின  
சுற்றத்தின க்கும் மற்ைறய க்கும் உபகாிக்க உனக்கு ேவ  வைகயில்ைல, ஆதலால் 
நாம் பிரதி தின னக்கு ஒ  ெபாற்காசு ெகா க்கின்ேறாம், அதைனப் பா க்கு 
விைலயாகக் ெகாள்ளற்க. அக்காசிைனக் ெகாண்  நீ ேவண் ய த மங்கைளச் 
ெசய் வரலாம். பானியம ங்குன்றா  பசுக் கூட்டங்கைள ம் பத்திரமாகப் 
பா காக்க ேவ ண்டா ெமன்றனர். ண்ணியவதியான குணவதியதற்கிைசந்  
வணங்கிேயற்  அவ் ாி க்கும் நிதிக்ேகான் என் ம் ெசட் யாாிடத் த் 
தந் மாற்றி ேவண் யெதல்லாம் ெபற் த் தினந் ேதா ம் பந் க்கள் த ய 
யாவ க்கு மன்னமளித் ப் பஞ்சந் ேதான்றாத வண்ணஞ் ெசய் வந்தனள். 
 
      இங்ஙனம் நடந்ேதறி வ ைகயில் குணவதியார் பசுக்கைளக் கூ க்கு ேமய்க்கும் 
இைடயர்கள் பாைலக் கரந்  விற் விட் , அதற்குப் பதிலாகத் தண்ணீர் கலந்  
அபிேடகத்திற்குக் ெகா த்  வந்தனர். அ ெதாிந்  னிவர் ஒ  மாற் க் குைறவாகப் 
ெபாற்காசு ெகா த் வர வாரம்பித்தனர். அந்தக் காசிைன ெய த் க் ெகாண் ேபாய் 
மாற்ற, நிதிக்ேகான் என் ஞ் ெசட் யார் அய க்குப் ேபாயி ந்தைமயின், 
அச்ெசட் யாாின் த்திரன் அக்காசிைன ேயற்  வழக்கப்பிரகாரம் 
ேவண் யைவகைளக் ெகா த் வந்தனன். 
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      அய க்குச்ெசன்ற நிதிக்ேகான் தன் காாியங்கைள ெயல்லா த் ெகாண்  
தன் க்குத் தி ம்பி வந் ேசர்ந்  உண  த ய ண்  தன  த்திரைன 
யைழத் , குழந்தாய்! குணவதியார் ெபாற்காசு வந் ெகாண் க்கிறேதா ெவன்ன, 
தப்பா  வந் ெகாண் க்கிற ெதன்றனன், ஆனாலதைனக் ெகாண் வா 
பார்ப்ேபாெமன்  வாங்கிப் பார்த்  ஓ!ஓ! இக்காசு மாற் க் குைறந்தி க்கிறேத யி  
வந்தவாெறன்ன ெவன்றனன், தந்ைதேய! தாங்க க்குப் ேபாகிறேபா  குணவதியார் 
ெபாற்காசு தினம் வ ெமன் ம் அதிெலா  ப மிராெதன் ம் ேவண் யெவல்லாம் 
தாமதியா  ெகா ப்பாெயன் ந் தாங்கள் ெசால் யப ேய ெசய்  வந்ேதன். 
இ ேவயல்லாமல் எங்களிடத்தில் ேவ  குைறயில்ைல. இ தான் ெசய்தி ெயன்ற 

த்திரைன ேநாக்கி அவ்வம்மணியாாிடத்  யாெதா  குைற  ேநாிடா  இவ்வா  
வந்த  ஆச்சாியமாக வி க்கிற  என்  வணிகர் ஆேலாசித் க் ெகாண் க்ைகயில், 
குணவதியார் நிதிக்ேகானிடம் ெபாற்காசுடன் வந்  ெசட் யாேர! எப்ேபா  வந்தீர்! 
ேபாயி ந்த காாியம் யா ம் அ கூலமாக ந்தேதா! என் ேகட் ப் பதிலறிந்  
ெபாற்காசிைன அவ்வணிகனிடங் ெகா க்க அவன் வாங்கி, அம்மணீ! ந்திெயலாம் நீ 
ெகா த் வந்த காசு இதல்ல. இ  வந்தவைகேய . என் ைடய மகன்ைகயில் நீ 
ெகா த்தெவல்லாம் இப்ப ேயயி க்கிற  என்றனன். வணிகேர! னிவர் எனக்குக் 
ெகா த் வ ம் ெபாற்காசன்றி ேவெறெனக்குக் கிைடயா . ஆைகயால் இன்ன ங் 
கவனித் ப் பா ெமன்ற குணவதியாைர ேநாக்கி, என் ெசால் ற் சிறி ம் 
பிைழயில்ைலெயன்ற ெசட் யார் ெசால்ைல நம்பி, அம்ைமயார் னிவாிடஞ் ெசன்  
வணங்கிப் ெப மாேன! ேதவாீர் எனக்குக் ெகா த் வ ங் காசிேலேதா மாற் க் 
குைறவதாக வணிகர் ெசால் கின்றன ெரன்றனள். 
      குணவதிேய! ேகள் நம  ெப மா க்குத் த ம்பாைலத் தி க்ெகாண்  நீைர 
கலந்  நின  இைடயர் ெகா த்  வ கின்றார். அந்தக் குற்றத்திைன நீ நாடாைம 
யானாம் ெகா த்  வந்த காசில் மாற் க் குன்றவாசி யறிந்  ஈந்ேதாம் என்ற னிவர் 
வார்த்ைதயிைனக் ேகட்ட குணவதியார் பதிெலான் ங் கூறா  அஞ்சி னிவர் 
ேகாமாேன! ஏைழேய ைடய பா ைனத் தினங்ெகாண்  சகத்காரண பிர வாகிய 
சிவெப மா க்கு உபேயாகப்ப த்தி வந்தைன, பஞ்சேம ட்ட காலத்தில் ெபாற்காசு 
உதவிைன, பா னீர் கலந்ததைனக் கண்  அந்தப் பழிெயைனயைடயா வண்ணம் 
வாசியறிந்தளித்தைன, நின்ன க் கள ண்ேடா என்  கூறி விைடெபற் ச் 
ெசன் , இைடயர்கைள ேநாக்கிப் பா னீர் கலந்தெதன்ைன ெயன் ேகட்க, அவர்கள் 
கலங்கிப் பிைழெபா த்தாள ேவண் ெமன்  வணங்க, அவர்களிடத்தி ந் ம் 
வணிகரைடந்த நஷ்டத்திைன வாங்கிக் ெகா த்  ம ப  னிவாிடஞ்ெசன்  
வணங்கிய குணவதிைய னிவர் ேநாக்கி, அன்பி க்கி னியமாேத! நின  
பக்தியிைனக் கண்  நா னிவராயி  கா ம் வந்தி ந்ேதாெமன்  கூறிச் சிவ ங்க 
மிடமாக மைறந்த ளினார். 
 
      அ  கண்  அவ்வம்ைமயார் அந்ேதா! ெகட்ேடன் னிவைர நம  ெதய்வெமன 
வறிந்ேதனில்ைல, என்  வி ப்பிெனா ம் பரவிப்ேபாற்றித் தாழ்ந்ெத ந்  இப்ேபாய் 
வாழ்க்ைகத் தவிர்த்த ள ேவண் ெமன இைறஞ்சி அன ற்ப  ெம குேபால 
மன கித் ெதா  நிற்க, ெபான்ேபால் விளங்கும் சைட ைடய சிவெப மான் 
மயி ளஞ் சாயல்ேபான்ற மைலமக டன் பளிங்கு மைலேபால் விளங்கும் 
இடபத்தின்மீ  காட்சி ெகா த்த ள, அக்கணேம குணவதியார், ேதவர்கள் பலர் 
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மாாிெபாழிய ஆகாயத்தில் ேதவ ந் பி ழங்க மண் லக ம் விண் லக ம் 
ேபாற்றப் பரேலாகஞ் ேசர்ந்  சிவ சாம்பிராச்சிய மைடந்  வாழ்ந்தனள். 
 
      ண்ணிய னிவர்கேள! சமஸ்தசாீர அந்தராத் மாவாக விளங்குஞ் சிவெப மான் 
இத்தலத்தில் தன்ைனத் தான் ைசெசய்த ெசய ைன யாராயின், அன்ேப வா 
யைமந்த வம்ைமயாராகிய குணவதியார்மீ  ைவத்த கி ைபேயா, தி ப்பாசூர்த்தலத்  
மகிைமேயா, குடச வி ட்சத்தின் கீெழ ந்த ளியி க்கும் ேசாதி மயமான 
திவ்விய ங்கத்தின் மாட்சிைமேயா, மற்ைறயர்கள் ெசய் வந்த ைச ேபாதாெதன்ேறா, 
நம  ெப மான் றி ளப் பாங்கிைன நாெமங்ஙன மறிேவாம். இவ்வாசி நாதராகிய 
சிவ ங்கப் ெப மா க்குப் பாலபிேடகம் ாிந்தால் அதனா ண்டாகும் ண்ணியம் 
இவ்வளவினெதன்  கணித்ேதா தற்குப் பிரமனா மியலா . அங்ஙனஞ் ெசய்பவர் 
இம்ைமயிேல மைனவி மக்கள் தலாகிய சுற்றத்தார் ெசழித்ேதாங்கப் ெப ம் ேபாகம் 
அ பவித் , ம ைமயிேல மாேதவன் வா ம் ைகைல மைலயில் கணங்க க் 
குத்தைலைம ெபற்  வாழ்வர். 
 
      பால்வாசியறிந்த ச க்க ற்றிற் . 
      ----------------------------------------------------------- 
 

ேவயிடங்ெகாண்ட ச க்கம். 
 
      சிவ ண்ணியசீலர்கேள! இக்க கத்திேல வாசி ாியான  ஒ  காலத்திேல எங்கு 

ங்கில்களானிைறந்  மிக ெந ங்கிச் சிங்கம், , யாைன, கர  த ய ெகா ய 
மி கங்கள் வா தற்கிடமாக வி ந்த . அம் ங்கில் வனத்திெலா  பக்கத்தில் 
ேவ வர்கள் சிறி  காடழித்  நிலந்தி த்தித் திைன விைளவித் க் கு ேயறி 
வாழ்ந் வந்தனர், இவ்ேவடர்கட்குத் தைலவனாக ெவள்ளாைர* என்  ாிற் குன்ற 
ெனன் ம் ெபய ைடயவனாய், ர்வதவப் பயனால் கக் கட ளிடத்  மிகுந்த 
பக்தி ைடயவனாய், ெசல்வத்தில் மிக்கவனா யி ந்தனன். 
------------- 
* ெவள்ளாைர இவ் ர் தி ப்பாசூ க்கு வடகிழக் கி ள்ள . 
 
      இவ்வா  இவ்ேவடர்களி ந்  ெகாண் க்ைகயில், அன்ன வாகன ம் 
அவன்றந்ைத ம் அேனக மாயிரங் காலந் ேத ங்காணா  அவர்கட்கு அ  
காட்டா  அமர்ந்த அண்ணலாகிய சிவெப மான் ஒ  தி விைளயாட் ைனச் 
ெசய்யக்க தி ெயா  ெவள்ளிமைல வ ெவ த்  வந்தாெலன்ன ெவா  இடப வ வங் 
ெகாண்  ேவட ைடய திைன நிலங்கைள ெயல்லா மழித்தனர். ேவ வர் தங்கள் 
நிலமழி ற்றதற்குக் காரணமறியா  கைடசியாக இடபத்தின் குளம்பின் சுவ கண்  
அவ்வழிேய ெதாடர்ந்  ேத ைகயில் அச்சுவ ம் அவ்வனத்திலன்றி ேவறிடங் 
காணாைமயால், மயங்கி யதிசயித்  என்ெசய்ேவாம், இ  கா மித்தைகய நஷ்டநமக்கு 
ேநர்ந்த தில்ைல, இந்தவிட பத்திைனக் கண் பி ப்ப  எவ்வா , அதைனக் 
ெகான்றாலல்ல  நமக்குப் பிைழப்பில்ைல. இம் ங்கில் வனத்தி ெலாளித்தி ந்  
அதைன ெவல்ல 
      நம்மரசனாலன்றி யா  என்ெறண்ணி ேவடெரல்லாம் கூட்டங்கூ க் கள், 
கிழங்கு, கனி, திைனச்ேசா  த ய ேசகாித் க் ெகாண் , ெவள்ளாைரக்குச் ெசன் , 
குன்றைனக் கண் , தாங்கள் ெகாண்  வந்தனைவகைளக் காணிக்ைகயாக ைவத் ப் 
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பணிந் , நடந்த வரலாற்றிைன ெய த் க்கூறி, இன்  வராவி ல் நாைளக் குத்திைன 
வ  நாசமாகி வி ெமன்றிைறஞ்ச, அவர்கள் ேவண் ேகா க் கிைசந் , 

அக்குன்றன் ேவட்ைட ேமற்ெசல்லத் தன  ேவ வெரல்ேலா க்கு மறிவித் க் கா ற் 
ெச ப்பிட் க் ைகயில் வில்ேலந்தி, ேதா த் , அம் த் ணிையத் ேதாளிற் 
ெறாங்கவிட் , சுாிைகையத் தாங்கி ெவளிவர, இ  பக்கங்களி ம், ேவடர்கள் ம , 
வாள், வைல, வசம், பாச த ய சுமந் , ெகாம் , , ேவய்ங்குழல் ரசு பம்ைப 

த ய ழங்கப் ெப ஞ் ச த்திரம்ேபான்  ெதாடரத் திைனப் னத்திற்குச் சமீபத்தில் 
வந்தனர். அப்ேபா  இடபமான  சிங்கம் ேபாற் கர்ச்சித்  இ ேகாட் ப் ப வதம் 
ேபால நின் , மி பள்ளமாகும்ப க் குளம்பினாற்கீறி, நான்கு பக்கங்களி  
ேமா யா * உன்னதமான ெபாியவ த்த மரங்கள் பலவற்றிைன றித் த் தள்ளித் 
திைனக் ெகால்ைல வதிைன ஞ் சிைதத்த . 
      ---------------------------------------------------------------- 
      *இடபமா யவிடத்திற்கு விைட ெரன்  இன் ம் வழங்குகின்ற . 
 
      இதைனக்கண்ட ேவ வர்கள் ேகாபங்ெகாண்  ெந ங்கப் பயந்  தி ம்பித் தங்கள் 
தைலவனிடங் கூற, அக்குன்றன் அக்காட் ைன நான்கு பக்கங்களி ம் காவல் ெசய்  
வார் வைளத்  பாசம் சி, யினாற் சத்தம் விைளவித்  உட் குந்  திக்கைனத் ஞ் 
ேசைனயால் வைளந்  ெமள்ளெமள்ள ெந ங்கிச் ெசல்ல, இடபமான  ழங்கி 
ஆகாயமண்டலந் தாவி லவ, அதைனக்கண்ட ேவ வர்கள் சிங்கத்திைனச் சூழ்ந்த 
யாைன கைளெயாத்தவர்களாகி இவ்விடபஞ்சீக்கிர நம  ைகயிற்கிட்டாெதன 
ெவண்ணி ேயாக காலத்தில், தங்களிடத்தி ள்ள அம் கைள ெயல்லாம் 
அவ்விடபத்தின் மீ  மைழையப் ேபாலப் ெபாழிந்தனர். அவ்வம் களி யா ம் 
அவ்விடபத்தின்ேமல் ஷ்பம்ேபால வி ந்தன. இடபங் கர்ச்சித்  ேவடர்க டன் இந்த 

லகெமல்லா ய் ம் ெபா ட்  மைறந்  விட்ட . 
 
      குன்றன் உளம் ெவ வி, ஒ வாைர நி த்தி வா  ெநாந்  ேவட டன் கூ த் 
தன்மனங்ெகாதித் க் ேகாபித் க் கூ வான், ஐேயா! இனி நாம் ெசய்வ  யா ? நாம் 
ேதாற்றனம், நம்ைம யினி மதிப்பவர் யார்? இறக்கி ம், பிறக்கி ம் இவ்விடேம 
நங்கதிெயனத் தீர்மானித்  அவ்விடபஞ் ெசன்ற இடந்தாென  காண்ேபாெமன்  
எங்க ேமா  ங்கிற்கா  வ  ைழந்  அ த் க் காணா  தி ம்பி, 
மனமழிந் , வா  நிற்ைகயில், 
      அவன் சிக்கும் ேவ ைடச் சாமி ேதவராளனா ெயதிர்வந்  அக்குன்றைனத் 
ேதற்றி, இேதா ெதாிகிற ங்கில் தாிைனச் ேசாதித்தால் அவ்விடபம் அகப்ப ெமன்  
ெசால்ல, அக்குன்றன் த ய ேவடர்கள் அங்கனேம ேதடெவண்ணிய மாத்திரத்தில் 
அவ்ேவலன் மைறந்தனர்; வந்தவர் தங்கள் குலெதய்வமாகிய க ேவெளன்ெறண்ணி 
யானந்தங் ெகாண்  ங்கில்கைள ெயல்லா மழித் க்ெகாண்  வ ைகயில், ஒ  
ெப ங்கில் ேவேறா  ேம மைல சாய்ந்தாெலன்னக் கீேழ வி ந்த . 
அதன யி ந்  இரத்தம் ஆ  ேபால் ெப கிய . ேவ வர் பல ம் வி ந்  
பைதப் றக் கிடந்தனர். அப்ேபா  சர்வேலாகா க்கிரக வற் த க் ெகாண்  
ஒப்பற்ற தன  சைட யிற் சுவ  ேதான்றெவா  சிவ ங்க பமாய் ைளத்தனர். 
 
      அக் கல்யாணசுந்தர மங்கள வ விைனக் கண்ட அமரர்கள் ஆகாயத்தில் மலர்மைழ 
சிந்தினர். ேதவர் வித்தியாதரர், கின்னரர், கிம் டர், க டர், காந்த வர், சிவகணங்கள், 
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யட் சர் தேலார் சங்கர ஜய ஜய. சங்கர ஜயஜய ெவனவார வாாித்தனர். அப்ேபா  
கி பாநிதியாகிய சிவெப மான் அழகிய ேநாக்கம் அவ்ேவடர் கண்மீ  ப த ம், 
அவர்கள் ேதகத்தினிறம் ேவறாகி ேவதகத்தால் இ ம்  ெபான்னான ேபால 
விைனெயலா நீங்கப்ெபற் ,வாய்ைம, ஞானம், அன் , மகிழ்ச்சி, ஆசாரம், சீலம், 

ய்ைம, ஒ க்கம், ேமன்ைம, ற , அடக்க த ய அாிய ெசய்ைககைள 
ெயல்லாமைடந்  விளங்கினர். அம் ங்கி ன்கீழ் ைளத்த ெப மா க்கு ேவயீன்ற 

த்தென  ம ைமத் தி நாமம் விளங்கிய . பின்னர், அச்ேசடச் ெசல்வர்களாகிய 
ேவ வர் அப்ெப மான  தி ேமனியில் ெவயில் த ய தாக்க வண்ண 

ங்கி னாெலா  பந்தர் ேவய்ந்தனர். சுவாமியின் யினின் ம் ெப கி 
ேயா வ கிற உதிரத்திைனத் ைடக்கத் ைடக்க ேம ேம ம் ெப கி 
வ தைலக்கண்  பயந்  க ைணக் கடேல ! நீேய யிவ் திரம் ெப கிைன நி த்த 
ேவண் ெமன ேவண் க்ெகாள்ள உடேன நின் விட்ட . 
 
      பின்னர் அச்ேசடச் ெசல்வர்கள் ேதவேதவைன யிைறஞ்சிச் ெசந்நீரா ண்டாகிய 
அ  சிதத்திைனயாற்றிச் ேசாம தீர்த்தத்தில் விதியின் ழ்கிப் பரமபதிையப் 

ைசெசய்ய ெவண்ணிச் சிவாகமங்களிற் குறித்தப  தி மஞ்சன த ய 
திரவியந்ேத ப் பாி டன் ைசெசய்தனர். தி ேவணிநாதனாகிய திவ்விய 
சிவ ங்கவ விைனப் சித்த தன்ைமயால் இச்ேசடச் ெசல்வர் யாவ க்கு ேமலவ 
ராயினர். இச் சுயம் ங்க ெம ந்த ளிய தலத்திெனல்ைல ஐம்பத்ைதந்  காதமாகும். 
இவ்ெவல்ைலக்குள் ஐந்  தி ப்பதிகைளக் ெகாண்  ெப மான் விளங்கினார். 
இத்தலங்களிேலேய மங்கல னி ேசாமன் த ய வேனகர் ைசெசய்  க்தி 
ெபற்றனர். இச்ேசடச் ெசல்வர் எங்கள் வா தல்வனாகிய சிவெப மா க்கு 
ஆலய ம் மாட திக  ெமப்ேபா  உண்டாேமாெவன்  எண்ணி ெயா நாள் 
நித்திைர ெசய்ைகயில் அ ட்ெப ங் கட ள் அவர்கள் கனவிற்ேறான்றிச் 
ெசல்வர்கேள! ெவகு சீக்கிரத்தி ங்கள் வி ப்பத்தின்ப  என  அன்பனாகிய 
ேசாழனாம் காிகாலன் இங்கு வந்  ப்பாெனன்  தி வாய் மலர்ந்த ளினர். 
நித்திைர விழித் க் கனவி ண்ைம ெயா வாிெலா வர் கூறி மகிழ்ந்தி ந்தனர். 
 
 
      ேவயிடங்ெகாண்டச க்க ற்றிற் . 
      ------- 
 

காிகாலன்பதிகா ஞ் ச க்கம். 
 
      சிவானந்த ைடயவேர! ேவ வர் தைலவனாகிய குன்றன் இடபத்ைதெயண்ணி 
ேவட்ைடயின் மீ ற்ற ேபாேத, அவ்விடபத்தினா-லழிந்ததிைன யைனத் ன் 
விைளவிைனக் காட் ம் இரண்  மடங்கு அதிகமாக விைளந்தி ப்பதைனக் கண்ட 
அத்திைனயிைன விைளத்த ேவடர்கள் இஃெதன்ைன! ஆச்சாியமாக வி க்கிற . 
இத்தைகய விைளவிைன நாெமப்ேபா ங் கண்டதில்ைலேயெயன, அச்சங் ெகாண்  
ந ந ங்கிப் ெபாறி கலங்கி ஏ நாள் வைரயில் உணவின்றிப் ப ைமகைளப்ேபால 
விளங்கினர். இவர்கைளத் ேத க்ெகாண்  வந்த சில ேவ வர்கள் இவர்கைளயிட் க் 
ெகாண் ேபாய் ேவ வத் தைலவ ம், மற்ைறய ெமங்ேகெயன்  ேகட்க, அவர்கள் 
பதில் கூறியமாத்திரத் க் ேகட்ட அவர்க ம் அச்ச ற்றனர். மற்ைறய ேவடர்கள் 
இவர்கைளக் கண்  இவர்கள் சுலபத்தில் தம  வசமாகாெரன்  எண்ணியி க்ைகயில் 
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ஒ  மறவன அவர்கைள ேநாக்கிச் ெசால் வானாயினான் எயினர்கேள! காஞ்சி 
மாநகரத்தில் காிகாலச் ேசாழென ெமா  அரச ளன். அவன் ம நீதி ம், 
த மசிந்ைத ம் எக்குலத்தினைர ம் காக்குங் குண ம், சந்திர சடாதாாியாகிய 
சிவெப மா ைடய தி வ களில் மாறாத அன் ைடயவன். அவன் சிவ ைச 
ெசய்தன்றி ெயா ெபா ம் சிப்பதில்ைல, சுயம் ங்கெமங்குளேதா அவ்வவ் 
தலந்ேதா ஞ் ெசன்  தாிசிக்கு நியம ள்ளான். சிவ ங்கத்ைத ம், சிவகணங்கைள ம், 
வி தி, உ த் திராட்ச பஞ்சாட்சர ெசப ள்ள அ யார்கைளக் கா ம்ேபா  
சிவெப மாைனக் கண்டதாக நிைனந்  ெதா வான். சிவன யார்கள் வி ம்பிய 
எப்ெபா ள்கைள ம் இல்ைலெயன்னா  ெகா ப்பான். தன்னரசின் கீழ் 
வா ங்கு கள் எவ்விதத்தி ம் வ ந்தா வண்ணம் காத்  வ வாெனன்றனன். 
 
      இைதக்ேகட்ட ேவ வர் அகமகிழ்ந்  ஆைச ண்ட நமக்கு இவ் ண்ைமயிைன 

ணர்த்த வல்லவன், அச்ேசாழேன ெயன்னத் தீர்மானித் , நடந்தவற்ைறெயல்லா-
மவ க்கு மறிவிப்ேபாெமன நா , த்ேதால், மயிற்பீ , மான், மைர, கர , 

,ேவட்ைட நாய், யாைனக்ேகா , த்தம், ேதன், த ய காணிக்ைகயாகக் ெகாண் , 
காஞ்சி நகர் ெசன்  ேசாழன  மாளிைக வாயி ற் ேசர்ந்  தங்கள் வரைவ அரச 
ேகாமா க்குத் ெதாிவிக்கும்ப  வாயில் காப்பாள க்குக்கூற, அவர்களரச க்குத் 
ெதாிவித் , அவன் கட்டைளயின் ப ள்ேள வி ப்ப ேவ வர்கள் ெசன் , 
ெவண்குைட நிழற்ற, ேசாதிமயமான மகுடமின்ன, இ  பக்கங்களி ம் கவாி ச, 
பலவரசர் சூழ்ந்  ேபாற்ற, இரத்தினமயமான சிங்காசனத்தின் மீ  இந்திர க்குச் 
சமானமாக ற்றி க்கும் ேசாழ மகாராஜைனக் கண் , இ  கரங்கைள ம் கூப்பிப் 

மியில் வி ந்  இைறஞ்சித் தாங்கள் ெகாண் வந்த திைறகைள ன்ைவத் ப் 
ேபாற்ற அவர்கள் கத்திைன அரசேனாக்கி ேவ வர்கேள! 
      நீங்களிங்கு வந்த காரணெமன்னெவன வினாயினான்.  மண்டலாதிபதிேய! 
பாவங்கைள ெயாழித் ப் ண்ணியத்திைன விைளவிக்கும், பாலாற்றின் வட 
கைரயிேல, ஈ ைழயாத ேவய்க் காட் ேல, நாங்கெளா  பக்கத்திேல விைளத்  வந்த 
திைனப் லத்திைன அழித்த ஒ  இடபத்திைனப் பி க்கும் ெபா ட்  எங்கள் 
தைலவன் குன்றன் என்பான் ெந ங்குைகயில் அவ்விடப மைறந்  விட்ட . 
 
      அ காணா  தியங்குைகயில் கேவள் ேதவராளனாய் எ ந்த ளி அவ்விடப 
மைறந்த ங்கில் தாிைனக் காட்ட அதைன ெவட் ைகயில், ஒ  ங்கி ன் கீழ் 
இரத்த ெவள்ளம் ெப கிய . அ  என்னெவனநாட, ேவத ேவதாந்தங்கள் இன் ங் 
கண்  ெதளியாத சிலம்பணிந்த ேசவ யிைன ைடய சிவெப மான் சிவ ங்க பமாக 

ைளத்தி க்கக் கண்டனம். இடபத்தாலழிந்த திைனப் லம் இ மடங்கு 
அதிகமாகத்தாேன விைளந்  விட்ட . இதைனக் கண் ற்ற ேவடர் சிலர் அவசமாகி 
ம ள்ெகாண்  விளங்குகின்றார். இந்த உண்ைமகைளச் சந்நிதானத்தில் 
விண்ணப்பிக்க வந்தனம். என்  கூறி ேவடர் பணிந்தனர். ேசாழன் ேகட்டமாத்திரத்தில் 
உடல் ாித் , ஆனந்தங் ெகாண் , அதிசய ெமய்தி, அப்பதிையத் தாிசிக்க உவைக 
ெகாண்  எ ந்  தன  மாளிைகைய நீங்கி, இரதக ஜ ரகபதாதிகள் தன்ைனச் 
சூழ்ந் வர ஒ  அழகிய இரதேமறி ேவகமாகச் ெசன்  ங்கில் வனஞ் சமீபத்த 
மாத்திரத்தில் ன்னம் அவசமாகி ம ள் ெகாண் ந்த ேவ வெரதிர் வந்  
வி தியளித்  ஆசிர்வாதங் கூற, வி திேயற்  வணங்கி, அவர்க ண்ைம 
ெதாிந் ெகாண் , அப்பாற் ெசன்  ங்கில யில் ைளத்த தற் கட ளாம் 
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ன்ைனப்பழம் ெபா ட்கு ன்ைனப்பழம் ெபா ளாகிய சிவெப மாைனத் தாிசித் ப் 
மியின்ேமல் தண்டாகாரமாய் வி ந்  எ ந்  நிற்ைகயில், ம ப ஞ் சிவ ங்கப் 

ெப மான்றி  யினின் ம் உதிரம் ெப கிய . அரசன் அதிர்ந்  ர்ச்சித் க் 
கீழ்வி ந்  ெமள்ள ெவ ந்த டன் இரத்தப் ெப க்கு நின் விட்ட . அரசன் 
வாழ்ந்ேதன்! வாழ்ந்ேதன்! என்  மகிழ்ந்  கூத்தா ப் பா ப் பரவிப் ேபாற்றித் தித்  
வாழ்த்திச் சமீபத்தி ந்த ேசடர்கள் ன்னடந்த வி த்தாந்தங்கைள ெயல்லாங் 
கூறக்ேகட் , ஆ! ஆ! நாயி ங் கைடேயனான இந்தச் சிறியைன  மதித்  உங்கள் 
கனவில் வந்  கைலெயலாங் கடந்த கண் தன் ர்த்தி கழறினேரா? என் 

ண்ணியேம ண்ணியம், என் ெசன்மேம ெசன்மம், என  கி பாநிதி கட்டைள 
யிட்டவாேற ஆலயமாதி ெசய்  ப்ேபன் என் கூறி, அரசன் அப்பதிக்குப் 
பாசூெரன்  தி ப்ெபயாிட்டைழத்  அப்ெப மான் க ைணைய ெயண்ணி ெயண்ணி 
ஆனந்த ாிதனாய் வாழ்ந்  வந்தனன். 
 
      காிகாலன் பதிகா ஞ் ச க்க ற்றிற் . 
      ------------------------- 
 

காளிையச் சிைறயில் ைவத்த ச க்கம். 
 
      சிவஞானிகேள! கண் தல ையக் கனவி  மறவாக் காிகாலச் ேசாழன் ஒ நாள் 
தன் சமீபத்தி ந்த ஒ  ேசைனத் தைலவைன ேநாக்கி எனக்குத் ெதாியாத 
அரசர்களியாராகி  ண்ேடா ெவன்றனன். அவன், அரேச ேமாகூர் என் ம் 
பட் னத்தில் ஒ  கு ம்ப ளன் என்றனன்; ேகட்ட ேசாழன் ஆ! ஆ! நாமிந்த லகிைன 
யா ம் வித மிக ேநர்த்தி ேநர்த்தி ெயன்  கூறிக் க ங்ேகாபங் ெகாண் , சிாித் த் 
தைலயைசத் , இ கா  நமக்கு இச் ெசய்திையத் ெதாிவிக்காத ெதன்ைனெயன்  
மந்திாிகைளக் ேகட்டனன். அவர்கள் பயந்  அரசன யிற் பணிந்  
எங்கைளயாண்ட ம் மணி  மன்னேன! மன்னிக்க ேவண் ம், தையகூர்ந்  
எங்கள் வார்த்ைதையக் ேகட் ச் ெசவி ெகா த்த க. ேமாகூைரயா ம் கு ம்பன் 

லகத்தரா  மழிவானல்லன். அவன் விநாயகர், சுப்பிரமணியர், வயிரவர், காளி 
இவர்கணால்வர்கைள ம் ெவகுகாலம் சிக்க அவர்கள் பிரத்தியட்சமாயினர். 
அவர்களிடம் பல வரங்கைளப் ெபற் த் தன  ேகாட்ைடக்குக் காவலாக நான்கு 
திக்கி ம் நான்கு ேகாயில்கள் கட்  அவர்கைள ெய ந்த ளச் ெசய்  தனக்கு ஒ வ  
ேநாின்றியாண்  வ கின்றான். 
      ேமாகூைரயாண்  வ கிறப யால் அவ க்கு ேமாகெனன் ம் ெபய ண் . 
இத்தைகய அவன் தவ வ ைமயிைனக் கண்  சந்நிதானத்தில் விண்ணப்பியா  
இ ந்தன ெமன்றனர். மந்திாிகேள! அந்நான்கு ேதவர்க ம் அக்கு ம்ப க்குத் 
தஞ்செமன்றீர்கள், இங்ெகன்ைன யாண் ெகாண்ட பாசூர் நாதன் எளியேனா! 
உங்க க்குள்ளவறி  இவ்வள தானா? 
 
            "என்ைனயாண்ட ங் ேகாைவெயள்ளி  ெளண்ெணய்ேபால, 
            மன்னிேயெயங்குநின் மலர்ந்தேபெராளி யானாைன, 
            ன் வா ள்ளநீங்கா ெதாளிர்ெப ம் ப தியாைன, 
            யன்ைனயி னியனாகியைடவதற்க வாைன." 
 
            "மாலயன் ேற ங்காைல வளரழற்பிழம் பானாைன, 
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            கால ன்றறிந் நின்றகட ைளந மீ , 
            ல மில்லா தாைன ன்  ெமான்றிலாதாைன, 
            ேவைலசூழ், ஞாலம் ேபாற்றேவயிடங்ெகாண்டான்றன்ைன." 
 
            "அ வமா மாய்மற்றகண் தமாய்நின்றாைனப் 
            ெப மிதக்கணங்களங்கிெபற்ெறாளிரவிேசாமன்கள் 
            ம வாி தலாந்ேதவர்வ ந்திடவ ச்ெசய்தாைன 
            குளத்தவர்கள்ேவண் ற் தவியெப மான்றன்ைன" 
 
            "கூற்றிைனமார்க்கண்டற்காய்க் குைழந்தேசவ யினாைன, 
            ேமற்றிகழ் ேதவர்ேவண்ட ேவைலநஞ்சயின்றான்றன்ைன, 
            ேபாற்றி ெமவர்க்கும்ெபாய்யாப் ெபா ளதாம் ராணன்றன்ைன, 
            நாற்றிைசபரவப்ேபாற் நானவற் ெகளியன்ேபா ம்." 
 
      என்  இ கரங்கைள ெமான் டெனான் தாக்கி ளக்கி, கண்கள்சிவந்  
விைரந்ெதழ, அைமச்சர்கள்,அரசேன! நாங்கள் த்தத்தி க்குச் ெசல்கின்ேறாம் ேதவாீர் 
ேவண்டாெமன்  த க்க, அவர்கைளப் பார்த்  அைமச்சர்கேள! பய ைடயவர்கள் 
ேபா க்குப் ேபாகுந் தகுதி ைடயேரா? வஞ்சமான மந்திாிகட்குப் ேபச ம் 
வா ண்ேடா? உங்கள் வார்த்ைதயிைனக் கட்  ைவ ங்கெளன்ற வரசைனப் பணிந் , 
எங்கள் பிைழயிைன மன்னித்த ள ேவண் ெமன்  மந்திாிகள் கூறிய மாத்திரத் , 
நா டன் ெசல்ேவாம் பைடயிைனச் சித்தஞ் ெசய் ங்கெளன்  அரசன் 
கட்டைளயிட்டனன். 
 
      த்தேகாலங் ெகாள் ம்ப  எங்கு ரசைறந்தனர். இைதக்ேகட் ப் பல நாளாகப் 
ேபாாின்றித் தின  ெகாண் ந்த யங்கைள ைடய ரர்களாகிய காலாட்க ம், 
யாைன, குதிைர, ேதர் த ய நடத் பவ  ெமா ங்குேசர்ந்  பிரயாணமாகினர். ேவல், 
வில், வாள், தண் ,பாசம், சூலம், பரசு, ைகேவல், கு சம், மங்கி, சுாிைக, ெசாட்ைட, 

சலம், ேவல் த ய பலவா தங்கைள ேயந்திய ரர்கள் ெந ங்கினர். பிரளய 
காலத்திற் கடல் ெகாப் ளித் ப் பிரவாகித்தாெலன்ன, ேசைனகளாரவாாித்  மிைட 
ந்தன. ேசாழ ெமா  இரதேமறிப் பிரயாணப்பட்டனன். இவ்வாடம்பரத் டன் 
ேபா க்கு வ வைதக் ேகள்வி ற்ற ேமாகன்றன  ேகாட்ைட வாயல்கைளக் காத் க் 
ெகாண் க்குந் ேதவர்கைள வணங்க அவர்கள் ேமாகேன! அஞ்ச ேவண்டாம், 
சண்ைடக்குச் ெசல்க, உன்றனக்கு அபெஜயம் வாராத வண்ணம் நாங்கள் வந்  உதவி 
ெசய்ேவாம் என்றனர். ேகட்ட ேமாகன் ஆனந்தங் ெகாண்  த்தசன்ன தனாய்த் தன  
அபாரமான ேசைன ட ன்வந்  எதிர்த்தனன். இ வரசர் பைடக ம் 
ஒ வேராெடா வர் த்தஞ்ெசய்ய ஒ வர்ேமல் ஒ வர் பிரேயாகஞ் ெசய்  
மா தங்களால் பலர் மாண்டனர். எங்குமிரத்த ெவள்ளம் பரவிய . இறந்தவர்கள் ேபாக 
மீதி பைட டன் ேமாகன் மிகுந்த ஆேவசத் டெனதிர்க்கச் ேசாழ ைடய ேசைனக் 
காவலரவர்கள் பைடகைளத் தாக்கி றித்  ேமாகேன! நீ தி ம்பி நின் பட் னம் ேபாய் 
இைளப்பா ெமன்  விரட் னர். 
 
      ேமாகன் பின் வாங்கிச் ெசன்  தன் ைடய ேதவர்கள் மலர்த்தாேளத்தி வணங்க 
அவர்கள் நால்வ ம் பிரயாணமாயினர். காளி மற்ைறய வர்கைள ேநாக்கித் 
ெதன்றிைசவாயில் என் ைடய காப்பி க்கிற . அங்கு நடக்குஞ் சண்ைடக்கு 
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நீங்கள் வர ேவண்டாம் நாேன ேபாய் ெவற்றிெகாண்  வ ெவெனன்  
ராேவசத் டன் கிளம்பிச் ேசாழென ம் பைடயிைனப் பார்த்  இந்த த்தத்தில் மாய 

ேவண் யவர்கள் என் ன் வா ங்கள், மற்ைறயர் இக்களம் விட் ப்ேபாய் 
வி ங்கெளன்  கூறித் தன  சூலா தத்திைனச் சுழற்றி ஆகாயத்தில் சி, 
விற்பைடயிைன ெய த்  ெவங்கைணகைளத் ண்  மண் லக ம் விண் லக  
ந ந ங்கச் ேசாழன் ேசைனையக் கிட் னள், அ பைட ெகட்டெதனேவ ட் னள், 
இமய ங் குைலகுைலய வாள்ெகாண்  யாைன ரர்கைள ம் குதிைர ரர்கைள ம் 
ெவட் னள். அப்ேபா  ேசாழ ம் வாட்பைடக ம் அைமச்ச ம் யாைன, குதிைர, ேதர் 

ரர்க ம் காளிையச் சூழ்ந்  ெகாண்டனர். இங்கி  நன்  நன்ெறன உக்கிரத் டன் 
காளியானவள் பார்தி ச் சில பைடகைளப் பிரேயாகிக்க, மண்ணன் பைடகள் 
மாயமாய்ப் ேபாயின. பிணக் குவியல்கள் மைலகள் ேபாற்குவிந்தன. இரத்தெமங்குஞ் 
ெசாாிந்தன, நீண்  ெயங்கும் விாிந்தன, ெவம்பைடெயங் கு றிந்தன, 
ப ந் கெளங்குந் திாிந்தன. நால்வைகச் ேசைனக ம் ன, கவந்தங்க ேளா ன, 
கூனிகள் நிணத்ைத ய ந்தியா ன, காளியின் பாதேமத்திப் பா ன, இங்ஙனந் தன் 
பைடகள் சிைத றச் ேசாழனதன் பைடயிைன நி த்திக் காளி ன் சீக்கிரஞ் ெசன்  
நின  வ ைய யின்ேற ெயாழிப்ேபெனன்னக் ேகட் க் காளி இ ெயனச் சிாித்  
என  அஞ்சாைமயிைன ம் ரப் பாட் ைன ம் வனெமங்கு மதித்  இ க்கின்ற . 
என்ைனத் ெதாழத் தகுந்த மனிதனாகிய நீ ெவன்றி ேவெனன்  ரம்ேபசி 
ெயதிர்ந்தைன, இன்  உன்ைன இவ்வம்பினால் யா ங்காணக் ெகான்றி ேவெனன்  
கூறிச் சீறினள். 
 
      அவ்வார்த்ைதயிைன ேகட்ட ேசாழன் வில்திரம் ேபசிவிட்டதனாேலேய 
ெவன்றதாகுேமா? நீ சத்திதான் நாெனா  மனிதன்றான் தப்பில்ைல என் டனமர் 
ெசய்ய வ வாெயன்றனன். காளி பல அம் கைளேயவினள், ேசாழன் 
அைவகைளெயலாந் த த்தனன். காளி ேம ஞ் சில கைணகைளேயவ ேசாழன் 
ஒ வாளியாலைவகைள மாற்றி ஆழிெயான்  விட் க் காளியின் கரத்தி ள்ள 
வில் ைனத் ணித்தனன். காளி ெவகுண்  தண்  ஒன்றிைனச் ேசாழன்ேமல் விட 
அவனைத விலக்கிக்ெகாண்  பல கைணகைளப் பிரேயாகிக்கக் காளி அைவ தன் 
ேம றாதப  மாற்றி ெகாண்டனள், 
      ேசாழன் சரமாாி ெபாழிந்தனன். காளி விட்டெவா  ேவலான  
அைவகைளெயல்லா ம த்  அக்கினிையக் கக்கிக் ெகாண்  ெசன்  ேசாழன் 
மார்பிற்பாய அவன் சிவாய என்ற டன் அ  இ  ண்டமாயிற் . ேசாழன் 
ஒ ேவ ைனக் காளிேமல் விட அ  அவள் கவசத்திைனத் ணித்த . அ  கண்  
அக்காளி மிக ங் ெகா யதாகிய த்தைலச்சூலா தத்திைன ெய த்  அரசன் 

யிைனக் ெகாண் வாெவனப் பிரேயாகித்தனள். தா காசுரைனச் சம்மாரஞ் 
ெசய்யச் சங்கரனால் அவள் ெபற்ற அப்பைடயான  அக்கினிப் பிழம்பாய், எதிர்த்த 
ெதய்வப் பைடகைளெயல்லாம் வி ங்கிக் ெகாண்  வரக்கண்ட ேசாழன், வா ேயா  
ேவயிடங் ெகாண்ட விமலனார் தி வ யில் வி ந்  அப்பேன! ஐயேன! அண்ணேல! 
நினக்ெகதிரானவர்கெளங்கு மின்ைமயால், நின்றி வ க் கன்  ண்ட 
எனக்ெகதிரானவர்க மிரார் என்ெறண்ணிேய காளி டன் ேபார் ெசய்ய, என்பைட 
பின் வாங்கின, யா ன தைடக்கலம், உன்ைனயல்லா  எனக்கு நற் ைண 
ேவ ண்ேடா? இவ் ண்ைம யிைனயறிந்  அன்ைனையக் காட் மினிய நீ 
யிப்ேபா  அ ள் ெசயாவி ல் என் யிாிைன யிவ்விட த்திேலேய வி வெனன்றனன். 
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      அப்ெபா , அன்பர் க தியவற்ைற யளிக்கு மண்ணலாகிய சிவெப மான் 
இரங்கிச் ேசாழேன! நின  ெப ம்பைட டன் ெசல் க நா ம் உன் டன் ஒ  
அத்திரமாகி வ ேவாம். ஆகாய வழியாக நாம் வ தைல எம  இடபக் ெகா  ழங்கிக் 
காட் ம் என்  அசாீாி பிறந்த . இைதக்ேகட்ட மாத்திரத்தில் ேவந்தன் மைலகைள 
ெயாத்த தன  யங்கைளக் ெகாட்  உய்ந்ேதன்! எனவாரவாாித்  ங்கில யில் 

ைளத்த வா தல்வேன! அ ேய க்குப் பைடபல கி ைப ெசய்த ள 
ேவண் ெமன்றனன். 
 
      அக்கணம் ஆண்டவன ளினால் பலபைடகள் தனைன ெந ங்கின. அரசன் கண்  
அரன யில் ழ்ந்  பணிந்  எ ந்  ெவளிவந்  தன் ேசைனகைள ஞ் ேசர்த் க் 
ெகாண்  அண்டஞ் ெசவி றச் ேசைன ெயங்க  மார வாாிக்க அரசன், நாராயண 
வி தய ெஜபமந்திரமாகிய ஐந்ெத த்திைன ச்சாித் க் ெகாண்ேட இரதேமறிக் 
காலாக்கினி த்திரெனன வ ங்கால், ஆகாயத்தில் விைடக்ெகா  யிெனா யிைனக் 
ேகட் ள மகிழ்ந்  சிவேன! சிவேன! என வார்த்தனன். அைமச்சர்கள் அர அர 
அரெவன அைழத்தனர். வாெனலாம் மைழநிைறதரத் திக்ெக லாந் ந் மி 
நாதங்கள்சூழ, ேவதேமாடாியயன் தி ப்ப மாதவர், தேவதாளங்கள்ேபாற்ற, 
சங்கநாதங்கள் பல் யம், ைணகடழங்க, னிகணந்ேதாத்திரெம ப்ப 
ஆதிநாயகன்வந்தனன், அமலநாயகன்வந்தனன், ேவத நாயகன்வந்தனன், 
விமலநாயகன் வந்தனன், நீதிநாயகன் வந்தனன், நிமலநாயகன் வந்தனன் என்  
ெபாற்சின் னம்ெபா ந்தன, இம்மங்கள ஒ யிைனக்ேகட்ட காளி உதட் ைன ய க்கிச் 
ேசாழ க்கு க்கண் ர்த்தி த வியாய்வந்தனெரன னிந் , உக்கிரத் டன், அண்ட 

க மதிரக் ெகாக்காித் ப் பைடகைளெயல்லாம் வ க ெவனக்குறித் , சூலம், வாள், 
ேகடயம், அம் , சாப ம், பாச த யவற்ைற ெயத்திக்கி ம் சி, ஊழி காலத் த் 
தீேயாெவனக் கண்களி ம், ெசவிகளி ம், நாசியி ம், வாயி ம், கனைலக்கக்கி, 
அண்டமியா  ந க்குறச் ேசாழன் ன்ேன வந்  ெசால் வாளாயினாள் 
 
 
      மனிதேன! நீ பைழயப  ேயா ப்ேபாைவேயா. அல்ல  ேபார் 
ெசய்குைவேயாெவன, ேகட்டேவந்தன், ஒ எ காளீ! சர்வ ேலாைகக சரண்யனாகிய 
சங்கரெனன்பா ளன் நின்ைன ெயா  ெபா ளாய் மதிப்பேனா? என்றனன். உடேன 
ேபார் விைளந்த . சில கணங்கள் மைலகைளப் பி ங்கிப் பைறய க்கும், சில 
கணங்கள் கடைல ண்ேடப்ப மி ம், சில கணங்கள் பாதாளத் ச் ேசடைனப் 
பி ங்கும். இத்தைகய தங்கள் பைடெயங்ேகெயஙேக ெயன்ெற திாிட்டன. ேம ைவ 
ெயாப்பாளாகிய காளி மற்ைறய மைலகைள ெயாப்பாராகிய ேசைன டன் 

மியினடந்  வந்  அரசேன! என் டன் த்தஞ் ெசய்ய வ பவன் நீேயா? சிவேனா? 
என்றனள். நாேன வ வெனனச் ேசாழன் கூறி தி ப்பாசூர்நாதன் பசிய சரைணப் 
பரவிக் காளியின் ேசைனேமற் பாய்ந்  க ம்ேபார் ெசய்தனன். காளி  மிகுந்த 
சினங்ெகாண்  அதிக ஆேவசத் டன் அம் மாாி ெபாழிந்தனள். அப்ேபா  அரசன் 
ஆற்ற க்கு அஞ்சிக் காளியின் ேசைனெயல்லாங் கால் வாாிக் ெகாண்டன. ேசாழன் 
க ைணத் தடங்கடலாகிய பாசூர்நாதன் அளித்த ேதாிேலறி அப்ெப மான் ெகா த்த 
ஆ தத் டன் காளிக்கு எதிர்ெசல்ல அவள் ேசார் ற்  எதிர் நின்றாள். உடேன 
அவைளப் பாசத்தா கக் கட் த் தன  பைடயிைன ேயவி ேமாகன் சிரத்திைனக் 
ெகாண்  அவன் ெபா ள்கைள ெயல்லாங் கிரகித்தனன். அப்ேபா  த்த 
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களத்தி றந்த ேசைன யைனத் ம் ேதவ ேதவனாகிய மகாேதவன ளால் பிைழத்  
எ ந்தன. ேசாழன் காளியிைனப் பாசூர்நாதன் சந்நிதானத்தில் வி த்  இவைள என்ன 
ெசய்வ  என்றனன். ன்னேம இவ் ர் எல்ைலகைளக் காவல் ெகாண் க்கு மாகாளி, 
பாசூராளி, ெபாற்றாளி, எல்ைலயாளி என்ற நால்வ டன் இவைள ம் விலங்கிட் , 
இவ்வாலயத் ள் ைவப்பாெயன நாதன் கட்டைளயிட, அங்ஙனேம ெசய்  காஞ்சிக் 
காிகாலச் ேசாழன்றன்னிக ாின்றிப் பரம சாம்பவ ேகா க ெளா வனாய் வாழ்ந்  
வந்தனன். 
 
      காளிையச் சிைறயில் ைவத்த ச க்க ற்றிற் . 
      ---------------------------- 
 

அரவமாட் ய ச க்கம். 
 
      சிவபாத வி தயர்கேள! ேவதமணம் சும் ேவயின யின் ைளத்த விமலனார் 
அ க்கிரகம் ெபற்  அரசு ெசய் ெகாண் க்குங் காிகாலச் ேசாழன் ேமாகூர் 
காளியிைனச் சிைறயினில் ைவத்த ெசய்திையக் கச்சி ர்க் கு ம்பென  ெமா (1). 
சமணன் ேகள்விப்பட் ப் ெபாறாைம ெகாண்  அச்ேசாழைனச் சூழ்ச்சியில் 
ெவல்லேவண்  ெமன்  க தி, தந்திரங்களில் வல்ல சில சமணர்கைள யைழத் க் கூற 
அவர்கள வ்வாேற ெசய்  ப்ேபாெமன வாக்களித் ச் ெசன்  ஒ  மந்திரயாகம் (2) 
வளர்த்தனர். அவ்வியாகத்தி ந்  சிவந்த ேமனியிைன ம், வைளந்த பற்களிைன ம், 
விாிந்த மயிாிைன ம், ஏ  நாவிைன ைடய ஒ  அக்கினி ேதான்றி, இங்ெகன்ைன 
யைழத்த காரணேம ெதன்ற , காஞ்சி மாநகர்க் காிகாலச் ேசாழன் தி ப்பாசூாி ந்  
ெகாண்  ேமாகூாிைனச் ெசயித் , அவ் ாி க்குக் காவலாக வி ந்த காளியாம் 
ெபண்ைணச் சிைற ைவத்தனன். அவைனத் தண் த்தல் ேவண் ெமன்  சமணர் கூற, 
அக்கினியவர்கைளேநாக்கி, அரசனீதி தவ  வானாயின் அக் குற்றமியா க்காகும், 
அைதக் கவனிக்க ேவண் ய அவசிய நமக்கில்ைல, சத்தியிைனேய ெசயித்  அவைளச் 
சிைற ைவத்தாெனன்றால் அவைனச் ெசயிக்க நம்மால் ேமா? நீதி குன்றாத 
ேப க்கு நிகழ்வ  ெவற்றிேய யாகும், நீதியில் வ விேனா க்கு நிகழ்வ  
ேதால்வியாகும். ேசாழன் நீதி தவறாதவனாைகயால் ெசயம் ெபற்றான். நீதிையத் 
தவிறிய காளி ேதால்வி ற்றாள். விரத பங்கங் க தாத குலத்தினராகிய நீங்கள் 
இங்ஙனந் தீைமெசய்ய நிைனக்கலாேமா என்ற . 
      -------------------- 
      1. இக்கச்சி ர் காஞ்சீ ரமன் . தி ப்பாசூாி  க்கு வடக்கி ந்த சமணர்பா . 
      2. இவ்வியாகம்வளர்த்தவிடம் ெகா ந்த ெரன்  இப்ேபா  வழங்குகின்ற . 
 
      ேசாழ ைடய வல்லைமயிைனக் ேகட்டக் கச்சி ர்க் கு ம்பன் பயந்  அவைன 
ெவல் ம்ப  ெயங்கைளக் ேகட் க் ெகாண்டனன், நாங்க ம் அங்ஙனேம ெசய்வதாக 
வாக்களித்தனம். ஆைகயால் நீ இப்ேபா  ஒ  பாம்பாக ேவண் யெதன்  சமணர்கள் 
ேகட் க் ெகாண்ட டன் அவ்வக் கினியான  உடைல க்கிச் சீறி, ஒ  படம் 
விாித்  பற்களினின்  நஞ்சுமிழ்ந் , வாையத் திறந் , வாலாட் , கண்களிென ப் ப் 
ெபாழிய மண்ேமல் பாம்பாகி ஆட் ய . அதைனெயா  குடத்திற் றங்கும்ப  ேகட் க் 
ெகாள்ள அ  அவ்வண்ணேம குடத்தி ைழந்த . அரேவ! காிகாலச் ேசாழன் இந்தக் 
குடத்ைதத் திறந்த டன் மைலேபா ெல ம்பிச் சைபயி ள்ள அரசர் தலான 
யாைர ம் வி ங்கி வாயாகெவனக் ேகட் க்ெகாண் , அதன் சம்மதத்திைன ம் 
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ெபற் , அக்குடத்தின் வாைய  அப்பாம்பிைன வாழ்த்திக் ைகயாற் ெறா  
ேபாற்றி, எங்கெளண்ணத்திைன க்க நீயல்லால் ேவறில்ைலெயனப் பலதரமியம்பி 
மந்திரத் தைடயிைன விட் , பாம்பைடத்த பாற்குடத்திைனக் கச்சி ர்க் கு ம்பனிடஞ் 
சமணர்கள் ேசர்த்தனர். 
 
      அவன் கண்  மகிழ்ந்  ஒ  தி கெம திப் பாற்குடத் டன் தந்திரத்தில் வல்ல 
சில தர் வசமாகக் ெகா த் ச் ேசாழ க்கு அ ப்பி ைவத்தனன். அத் வர்கள் 
பாசூ க்கு வ வதற்கு ந்திக் கற்பக நாட் த் ேதேவந்திரைன ெயாத்த காிகாலன் 
கனவினில் ேவயீன்ற த்தர் ெவளிவந்  அன்ப! நாைளய தினம் நின  சைபக்குப் 
பாம்பைடத்த பாற்குட ெமான்  வ ெமன்  கூறினர். ேசாழன் விழித்ெத ந்  
ெப மானின் க ைண ெப க்ைக வியந்  தன  நித்தியக் கடன்கைள 

த் க்ெகாண்  மந்திாி பிரதானிகள் சூழச் சைபயில் சிங்காசனத்தி ந்  தான் கண்ட 
கனவிைனத் தன  மந்திாி த யவர்கட் ெக த் ச் ெசால் னர். 
 
      அவர்கள் ேகட்  நமக்குப் பரங்க ைணத் தடங்கடலாகிய பாசூர்நாத ளன், 
பயமில்ைலெயன்  ேபசிக் ெகாண் க்ைகயில், கச்சி ர்க்கு ம்பன ப்பிய 
பாற்குடத்திைனத் வர்கள் ெகாண் வந்  சைபயில் ைவத் , தி க 
ேவாைலயிைனயீந்  ெதா  நின்றார்கள். அவ்வஞ்சகக் கு ம்பேனாைலைய அரசன் 
ப த் ப் பார்த் த் வர்கேள! நீங்கெளன் ெசய் ர் பாவம், ஆலகால ண்ட 
ஆண்டவெனன்பா க்க விந்த அல்ப ெசந் வாகிய பாம்ேபாெவைனக் ெகால்வ  
என் கூறி, இப் பாற்குடத்திைன நாம விழாவிட்டால் பயந்ததாக நிந்தைன வ ேம 
என்றாேலாசித் க் ெகாண் ந்தனன். அப்ேபா , குவலயெமலாம் ேபாற் ங் 
ெகான்ைற ேவணியங் கட ள் ஒ கு மி ேவடந் தாங்கினர், ெநற்றியிற் சிந் ரப் 
ெபாட் ட் , ெவண்ணீ சி, க டப் பச்ைசயி காதி  ேசர்த் , கேராம க்கி, 
பாம் கைள மாைலகளாகப் ைனந் , பிரம்ேபந்தி, பட்டணிந் , இட  கா ல் வி  
கட் , சீடர்கள் பாம் ெபட் கைளத் தாங்கிவர, சிவிைகேயாி ெசயகண் , தாளம், ரசு, 
ெகாம் , காளம், மணி த ய ன்னார்ப்ப, நான்கு ெவள்ளிக் கம்பங்களின் 
மத்தியிெலா  ெபாற்கம்ப யர, அதில் கைச, வாள், சம்மட் , கண்ைட, உலக்ைக, 
ேசட்ைடயின் ெகா கள் த ய கட் , பாிசன ன் ெகாண்  ெசல்ல, சீடர்கள் யா ம் 
அம்ேபந்தி ஆ ப்பா த் தங்கள் வல்லபங்கைள ேயாதிவர, பிடாரர் கு பரன் வந்தான், 
வந்தாெனன்  சின்னந் தாைர த, இராஜ ராேஜந்திரனாகிய காிகாலச் ேசாழன் ெசய்த 

ர்வத்தவப் பயேன திரண்  ஒ வ  வங்ெகாண்  வந்தாெலன்ன, இராஜ சைபயில் 
வந்ெத ந் த ளினர் மன்னர் மன்னவன் அக்கு மிேவட ைடயாைரத் தாிசித்த 
மாத்திரத்தில் இ  கரங்கைள ந் தன்ைன மறந்  சிரேமற்கூப்பி, ெசாற்குழறி, 
உேராமஞ்சி ர்க்க, மந்திாியின் கத்ைத ேநாக்கி இக்கு மியாவர்? என  ர்வ 
விைனைய ெயாழிக்கவந்த ண்ணிய ர்த்திேயா? என்ன, அக்கு மி ேவந்தைனப் 
பார்த் , மன்ன! அரவ மாட்டவின்  நாம் வந்ேதாம் அங்ஙனஞ் ெசய்ய மக்கு 
இச்ைசேயா? என்றனர். வா ய பயிாி க்கு மாாிவந்  த மா  ேபால நாம் நா ய 
கு மியிங்கு நமக்கு நண்ணினெரன்  அரசன் மகிழ்ந்  கு மியாேர! இந்தப்பாற் 
குடத் ப் பாம்ைப யாட் ராக ெவன்  ன் ைவத்தனர். 
 
      பிடாரர் தைலவர் ஈங்கி  நமக்கு அாியெதாழிேலா ெவன்  அந்தப் பாற்குடத்ைத 
யவிழ்த் , தட் , சிறி  ர நீங்கி, பாம்ெபதிர் ேநாக்க தி, ையத் திறக்க, 
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அதினின் ம் மைலயிைனப் ேபாெல ம்பி, படம் விாித்  நின்றிடக் 
கண்ேடாேரா னர். அரச ம் ெநஞ்சங்கலங்கினன், பாம்பாடைல கா ம் ெபா ட் த் 
ேதவர்கள ஆகாயத்திென ங்கினர். கு மியானவர் பாம்பிைன ேநாக்கி அைழப்ப, அ  
தி வ யில் வணங்கி, உடல் கு கி, படஞ்சு ங்கி நின்ற . கு மி ஒ  ழந்தாைள 

ன்றி ஒ  ழந்தாைள நீட் , ஒ  கரம் பாம்ைபத் ண்ட, ஒ  கரமடக்கி, ம ரகீத 
ண்டாம்ப , இைசக்குந் தகுந்த ஏ ைளக ளைமந்த ங்கி ைனச் சுைரக்காயிற் 

ெசா கிய ெவா  க வியிைனத் தன  தி வாயினில் ைவத் த, மைல க கின, 
கடலைலயிைன ேமாதா  அைசவற்ற , சூாியன் சந்திரனாயினன், காற்  
சலனமற்ற , அக்கினி குளிர்ந்த , 
      சராசரப் ெபா ள்களைனத் ம் உண  மறந்  பைக மறந்  ஒ தன்ைமயாயின, 
கு மியானவர் பாம்பிைன ெய த்  எறிந்  எறிந்  ஆட்ட, நி பன் கண்  கு மிேய! 
நினக்கு ேவண் வ  யா ? என்ன இப்பாம்பிைன நான் சுற்றிவி ல் இ  சூழ்ந்த 
வட்டெமலாெமனக்கு நல்குதிெயன்ற கு மிக்கு அங்ஙனேம தந்ேதாெமனத் தராபதி 
தாைர வார்த்தனன். உடேன ேசாமசுந்தரக் கட ள் பாம்பிைனச் சுழற்றி விட்டனர். அ  
ஒ  காத ரம் ேபாய் வைளந்  வந்  வி ந்த . ம ப ம் பி த் க் கச்சி ர்க் 
கு ம்ப டல் மாளச்ெசய் என்  எறிந்திட ம், அ  பாம் வமாறி அக்கினி வங் 
ெகாண்  ேபாய வைன யழித்த . அரசர் ேகாமான திசயித்தனா, அண்டர்கள் கற்பகப் 

மைழ ெபாழிந்தனர், அந்தர ந் மி யாகாயத்தில் ழங்கின, அாிய 
யேனாடமரெரலாந்ெறா ேதத் தித் தி ெசய்தனர், வந்த கு மியார் சிவிைக ேயறிக் 
ேகாயி ற் பிரேவசித்தனர்,உடன்வந்த பாிசன மைறந்தனர், நி பன் ஆலயத்திற் 
ெசன்  ஆனந்த பரவசனாய்ப் பா , கண்ணீர் ெசாாிய கி, ெநஞ்சழிந்  உடன ங்கி 
நின்ற டன், அரசேன! அரவின் வரவிைன நின் கனவிற் கூறிேனாம், பின்னரைத 
ெய த் தாட் ேனாம், 
      ஆைகயால் நீ ெயனக்குத் தத்தஞ் ெசய்ததைன மறேவல் என்ெறா  அசாீாி 
பிறந்த . ெப மாேன! இவ்வண்ட ெமலா ன்னதாக வி ந் ம் என்ைனெயா  
ெபா ட் டாக ெவண்ணிவந்  சிறி  மி ேகட்ப ம் ஆச்சாியம். இங்ஙனங் ேகட்ப  
அ ேயைன யாட்ெகாள்ளேவண் ேய யன்றி ேவறில்ைல, நீெயன்மாட்  ைவத்த 
தி வ ைள ெயன்ெனன்  வியம் ேவன், எங்ஙனம் கழ்ேவன், என்  பலவா  
ெமாழிகுளறித் ெதா  றம்ேபாந் , பாம்  சூழ்ந்த வட்டமைனத் ம் பாசூர்ப் 
ெப மா க்ெகன்  கற்சிைலயிெல தி நாட் க் களித்தனன். பசுபதியாகிய பரமன் 
சுழற்றி விட்ட பாம்பின  தைல வி ந்த விடம் தைலக்காஞ்சி ெரன் ம், குண்  
வி ந்தவிடம் குண் ெரன் ம், உதப்ைப வி ந்த விடம் உதப்ைபெயன் ம் வால் 
வி ந்தவிடம் அரன்வாெலன் ம், ஆடெயாிந்த விடம் ஆடரவின் பாக்கெமன் ம், 
பாம்பி ட ல் ெப ம்பாகம் வி ந்தவிடம் ெப ம்பாக்கெமன் ம் இப்ேபா ங் 
கூறிவ வர். 
 
      அரவமாட் ய ச க்க ற்றிற் . 
      ----------- 
 

தி ம ெசல்வச் ச க்கம். 
 
      சிவத் க்கினிய ெசல்வர்கேள! க ங்காலைன ைதத்த ெசங்காலனாகிய 
கண் தேலான் கழ ைண மறவாக் காிகாலச்ேசாழன் சிற்ப சாத்திரங்களில் வல்ல 
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சிற்ப சாஸ்திாிகள் பலைரயைழத் , பவளச் ெசவ்வாய் பார்வதி சேமதனாகிய 
பாசூர்நாத க்கு ேவண் ய லாலயமாதி ாிகெவன்  கட்டைள யிட்டனன். 
அச்சிற்பிகள் வலம் ாி விநாயக க்கும், சுப்பிரமணிய க்கும், பாசூர் நாத க்கும், 
தங்காத யம்ம க்கும் தனித்தனி விமானங்கள், மண்டபங்கள்,மதில்கள், 
ேகா ரங்க ண்டாக்கி, திகள், மாடங்கள்,ச க் ங்கள், சந்திகள், சாைலகள், 
ெதற்றிகள்,மன்றங்கள், ெபா க்கள், குன்றங்கள், சூளிைககள், கூடங்கள் த ய, 
அன்னவாகன ங் கண்டதிசயிக்க அைமத்தனர், 
      ன்னர் ேதவேதவனாகிய சிவெப மான் தி வ ளினால் ம ள்ெகாண்ட 
ேசடச்ெசல்வர் இந்நதகாின் அலங்காரங்கைளக் கண் , நாம் நிைனத்தைத த்தன 
னம்பரஞ்ேசாதிெயன்  கவைல தீர்ந்  எம் வாழ்ைவ மாற்றி 
நின்னிைணய க்காளாக்குவா ெயம்ெப மாேன! என்  ேதாத்திரஞ்ெசய் , எண்ண ங் 
ைகைல யி ப்பிடங் ெகாண்டனர். இக்காட்சியிைனக்கண்ட வரசர் ஈங்கிவர் 
ெபற்றேப  யார் ெபற்றாெரன்  வியந் , சிவாலய ைச ட்டா  நடந்ேதறிவரச் 
சிலைர நியமித் , நால்வைகச் சாதியினைர ங் கு ேயற்றினன். பின்னெரா  நாள் 
மனத்தி ம் ேவகமான குதிைரேயறி வடக்கு ேநாக்கிச்ெசன் , வடவைரையச்சா , 
அதன்மீ  தன  க்ெகா ைய நி த்தி, நிடதமைல, ஏமகூடம், மகாகயி த ய 
தாிசித் , இமயத் ந்தன  ெகா ையநாட் , கங்ைகையயைடந் , 
காசியாலயத்திெள ந்த ளியி க்கும் ஆதி ைசவர்களாகிய கு க்கள்மார்கைளத் 
தாிசித்  வணங்கி அவர்கட்குத் தி ப்பாசூர்நாதன் திவ்விய சாித்திரங்கைள 
ெயல்லாெம த் ைரத்  அ மைற ேவதாகமங்கைள ணர்ந்த அந்தணர்மணிகைளத் 
ேதாின் ேமெல ந்த ளச் ெசய் ெகாண் , வழியி ள்ள ெப ங் க ைணயாளன் 
பிரபல தலங்கைளெயல்லாந் தாிசனஞ் ெசய் ெகாண் , ேதவர்கள் சூழ, இந்திரன் 
வ வ ேபாலத் தி ப்பாசூாிற் பிரேவசித் , சிவாலயப் சைனையச் சிவாகமங்களிற் 
குறித்தப  ைசவ ேவதியர்கைளக்ெகாண்  நடத்தி வந்தனன். ேசாழன் 
வடவைரக்ேககும்ேபா  தன் டன் வலமிடந் ேதாள்ேபால் வந்த ேசாழகுமர க்கும் 
ைசவ க்கும், அப்பதிசூெழல்ைலயிைன ன்  பங்காக்கியீந்தனன். எம்ெப மான் 

ைசெயன் ந் தைடபடா  நிைறேவறிவர ஈக்காட் க் ேகாட்டத்தில் உத்தம 
குேலாத்தமரான பைழய ேவளாளர்கேள ெயன் ணர்ந்  அவர்க க்கு தன்ைமயீந்  
அவர்க ள் குற்றெமான்றில்லாத மாதவெரா வைர நா , அவ க்கு உ த்திர 
ேதவெரனப் பட்டங்கட் , மடாதிபத்திய ந்தந் , மேகசுர ைச வ வா  நடந்ேதறி 
வரச்ெசய்  சகல ெசல்வங்க ம் வளர ைவத்தனன். 
 
      நிற்க, சத்தி டன் சிவாலயம் உயிேரா  ெமய் ணர்வா ம், பாிவாரங் 
கரணங்களா ம், ெசய்குன்றிஞ்சி ெபாறிகளா ம், தத் வங்கள் மாடங்களா ம், அகழி 

த டலா ம், நான்கு வாயல் நான்கு கங்களா ம் பாசூரான  நான் கைன 
ெயாத்  விளங்கும். ஆகாயத்திைனத் தாங்குவ ேபால உயரந்தி க்கும் களின்மீ  
சந்திர காந்தக் கற்களினாலைமத்த இடம், மைலகளின் மீ ள்ள சுைனகைளெயாக்கும், 
அங்கு வ ஞ் சந்திரைனக் கண்  உ கிய வி ேபால ழ்கின்ற னலான  ேதவாதி 
ேதவனாகிய சிவெப மான  சந்திர சடா பாரத்தினின்  ேமா வ ங் கங்ைகயிைன 
ெயாத்தி க்கும். ெவள்ளியினா ம் ெபான்னினா ம் பளிங்கினா ம் விளங்கு 
மாடங்களின்மீ , ெபான்னா ம் நீலத்தா ம் பச்ைசயா ங் கட் வள அரமியங்கள் 
அன்னம் க டன் இடபம் இைவகளின்மீ  அயன்மால் இந்திரேனறியி த்தைல 
ெயாத்தி க்கும். ற்காலத்தி ந்திரனால் சிறகாி ண்ட மைலகளைனத் ம் 
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திகளிலைடந்  நிைறந்  மியி ந்  ஆகாயத் தள  யர்ந்  அவ்விந்திரைன 
ெவல்லத் தி ப்பாசூர் நாதனிடம் வரம்ெபற்  வானத்திைனேய ேநாக்கிப் ெப ம்பைட 
ெய ந்  த்தஞ் ெசய்ய மனிதராகிய பைடையத்தன்ேமல் வா தைல 
நிகர்க்கும்ப யாக ெவாத்த கெளங்கும் விளங்கும். 
 
      இத்தைகய களின்மீ  ெபாற்குடங்க டன் கண்ணா ைய ைவத்தி ப்ப  
மைலயின்மீ  சந்திரன நாயகிக ம் விைளயா  ெயா வர்ேமெலா வர் 

த்திெகாண்  குங்குமநீைர ச உபாிைககளில் அந்நீர் தடாகம்ேபாலத் ேதங்க 
அதிற்சந்திரன் ப ந்  தன்ெவண்ேமனி ெசம்ேமனியாக விளங்குவன். 
ெபான்னாற்குயிற்றி மணியா ைழத்  ஓங்கிய மாடங்களின்மீ  வண் கள் 
ேதன்ெசாட் ங் கற்பகப் வி க்கும் நிைலெபற்ற அழகிய மின்னைலப்ேபால 
இைடயிைன வாய்ந்த மாதர்க ைடய மலர்ெமன் கூந்த ல் உள்ள ம விைன ண்  
ம ப ந் தன் லைக நாடா  இைச பா த்திாி ம். மானிைன ேயந்திய ெசவ்விய 
தி க்கரத்திைன வாய்ந்தவர  ெநற்றிக் கண்ணால் ெவந்  ெபா யாக ழ்ந்த மீனக் 
ெகா யிைன ைடய மன்மதன் பஞ்ச பாணங்கள் திகேடா  ெந ங்கிய 
இைளஞாிடத்திடமாகக் குல ம். விண்ைண ட் ய நீண்ட மாடத்ெதங்கும் 
அன்னநைட மடவார் நிற்ைக, மயில்கள் பல நீண்ட மைலகளின் ேமற்ேறான் தல் 
ேபா ம். மாதர்கள் ட்  மகிற் ைக ேசர்ந்த மாளிைககள்மீ  கா களி ள்ள மகரக் 
குைழகளின் பிரகாசம் ேதக ம் ச நின் ெகாண் த்தல், ேமகந் தங்கிய யர்ந்த 
கிாிகளின்மீ  மின்னற் கூட்டங்கள் விளங்குதைல ெயாக்கும். சந்திர மண்டலத்திைனத் 
ேதாய்ந்த மாடங்களின்மீ  ெந ங்கி வாிைசயாக விளங்கு நீண்ட ெவண் 
ெகா களா வ , ஆகாய கங்ைகயி ல  மீன்கைளெயாக்கும், அன்றி ம் 
இத்தி ப்பாசூேர ேமாட்ச  இவ்விடம் யாவ ம் வா ங்கெளன்  பல 

லகத்தவர்கைள ங் கூப்பி தைல ெமாக்கும், பிராமணர்கள் உபாிைககளின்மீ  
ஏறியிறங்குவ  ேதவர்கள் ஆகாயத்தினின் ம் கைளச் ேசாபானமாகக் ெகாண்  
இறங்குவதைன ெயாக்கும். வளங்கணில  மணி மாடங்களி ள்ள பிரகாசம் 
ெபா ந்திய பலகணி வாயல்ேதா ம், ஆபரணங்கைள யணிந்த மடவார் கங்கள் 
ேதான் ங் காட்சியான , அேனகமான சந்திரர்கள் தங்கள் களங்கங்கைள 
ெயாழித் க்ெகாண்  மைலகள்ேமல் ேதான்  தைல நிகர்க்கும், அவ்விடங்களி ைற  
மன்னங்கள் மைறவாக வி ந்  அம்மாதர் கணைடயிைனக் கற்க யா  ேநேர 
சமீபத்தி ந்  பழகுதற்கு வா தைல ேந ம், ஓங்கியெவ  நிைலேயா ங் கூ ய 
மாடங்கள்ேதா ம் வா ம் ெபண்கள் பக மிர ம் பாசூர்நாதைனேய கழ்ந்  பா ம் 
பாட் ெனா ம், நடன சாைலகளிேல ந க்கு த்திர கணிைகயாின் 
சிலம்ெபா ம், பல்வாத்தியங்களி ெனா ம், கல்வி பயி ேவார்கெளா ம், 
ேவதெவா ம், திகேடா ம் ேதர், காி, பாி, ஆள்கள் சஞ்சாிக்கு ெமா ம் கூ க் 
கடெலா யி  மதிகப்பட்  விளங்கும். எந்நிலத்தி  ண்டாகும் ெபா ள்கெளல்லாம் 
இங்குக் காணப் படலால் கட ைன ம், இறவாத ேபாின்பத்திைனப் பயத்தலாற் 
சிவேலாகத்திைன ம், ெசல்வம் ெபா ந்தி த்தலால் அளகா ாியிைன ம், அழகினால் 
ெபான் லகத்திைன ம், சகலேபாகங்க  மைமந்தி த்த னால் ேபாக மியிைன ம், 
இப்பாசூெராத்த னால் இதன் மகிைமயிைன ெயன்னெவன 
யாவராெல த் ைரக்கக்கூ ம். குங்குமமைமந்த யங்கேளா ங் கூ ய 
நாயகர்கைள ம், ேகாைவப்பழம் ேபான்ற வதரத்திைன வாய்ந்த 
அழகியவைளயல்கைளப் ண்ட நாயகிக ம், சந்திரைனெயாத்த ெநர்றியிைனவாய்ந்த 
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ேச யர்க ம், எப்ேபா ங் கு கலத்ேதா  வா கின்றவர்க ம், பாிசுத்தம் 
ெபா ந்திய நந்தவனங்க ம், பிரகாசம் ெபா ந்திய ேவதிைகக ம், தாமைரயில் 
வசிக்கும் இலக்குமியின் வாச ம், மழைலத் தீஞ்ெசால் ேம ெயங்க ங் காணக்கூ ய 
அ ைமயான மங்கல நிைறந்த காட்சியிைன யாவ க்குங் ெகா த் க் ெகாண் க்கும் 
இத்தி ப்பாசூர். 
 
      தி ம ெசல்வ ச க்க ற்றிற் . 
      ---------- 
 

தி விழாச் ச க்கம். 
 
      சிவகரணங்கைள ைடய னிவர்கேள! கவின்ெப நீ ம், கண்மணிமாைல ம், 
கல்லாைட ைடயார் கண் தன் ர்த்திேயெயன் , கனிந்  வணங்குங் 
காிகாலச்ேசாழன், பண்ணவர்ேபாற் ம் பாசூர்நாத க்குப் பல தி விழா 
ெவ த் ப்பாிந் , கண்களாரத் தாிசிக்க ஆவல்ெகாண் , அனாதியிற் சதாசிவத்ைதம் 

கெமான்றி லவதாித்  அவராேலேய தீட்சிக்கப்ெபற்ற ஆதி ைசவர்களாகிய 
கு க்கள்மாைர யைழத்  ேவதபாஷியங்களாகிய காமிகாதி யாகமங்களின் க த்ைத 
விசாாித் , ைவகாசிமதி ச ந த்திரத்தில், அழெகலா ெமா ங்கைமந்த ஆலயத்தில் 
விைடக் ெகா ேயற்றி, நான்கு மாட திகைள  மலங்காித் , எங்க  மகர 
ேதாரணங்கள்கட் , பற்பல மணிகளிைழத்த தம்பங்கேடா ங் க க மரங்க ம், 
பசுங்குைல வாைழ மரங்க  நட் , திகளின் சந்திகளில் ப்பந்தல்கைளத் க்கி 
மாளிைககளின்மீ  ெவண்ெகா கைள வாிைச வாிைசயாக நி த்தி, ஒவ்ெவா  

ட் ன் திண்ைணகள் மீ ம் ரண கும்பங்கைள ைவத் த் ெத க்கேடா ம் பனிநீர் 
      ெதளித் ப் பின்னர், தனிப் பரம்ெபா ளரந் தந்ைதயாகிய பாசூர்நாத க்கும், 
தனித்தாயாந்தங் காத யம்ைமக்குங் காப்பணிந் , பலவாபரணங்கைள ம், பல 
பீதாம்பரங்கைள ந் தாித் , பத் த் தினங்க ம் ெபான்மயமான பற்பல 
விமானங்கள்மீ ம், பற்பல வாகனங்கள்மீ ம், விசித்திர வலங்காரமைமந்த இரதத்தின் 
மீ ம் காைலயி ம் மாைலயி ம் மாட தி வலம்வரெவ ந்த ளச் ெசய்வித்தனன். 
 
      ஒவ்ெவா  நா ம், ஆைன கன், ஆ கன், சண்ேடசர், அம்ைமயா டன் 
அ ட்ெப ங்கட ளா மாண்டவனாகிய பாசூர் நாதன் காைலயில் திவலம் வந்த 
பின்னர்; இரவில் மகா ைசவர்கள் ேவதபாராயண ேமாத ம், குங்கி ய 

பெமங்க ம் ச ம், சிவன யார்கள் நாமாவளிகள் கூற ம், ெவண்ெகாற்றக் 
குைடநிழைழச் ெசய்ய ம் சாந்தாற்றி ெந ங்க ம், சாமரம் ச ம், எள் வி தற்குஞ் 
சிறி மிடமின்றி அன்பர்கெண ங்கி வர ம்; சூாியன், சந்திரன் நட்சத்திரம், யாைன, 
யாளி, சிங்கம் ேபான்ற தீவர்த்திகள் ன் ம்பின்  மாயிரமாயிரமா ேயந்த ம்; தாளம், 
தண் ைம, திண் மம், சின்னம், சங்கம்,எக்காளம் ாி, குட ழ , ரசு, பைற, 
ைகப்படகம், யாழ், ேபாிைக, காகள த ய வாத்தியங்கள் ழங்க ம் திவலம் 
வந்தனர். 
      பிராமணமாதர் அட்ட மங்கலத் டேன ெயதிர்ெகாண்டனர். ேதங்காய், தாம் லம், 
காசு, கற் ரத் டேன ஒவ்ெவா ட் ம் தீபாராதைன ெசய்தனர். சிலவ யார்கள் 
பா னர், கிண்கிணிேயாைச, சிலம்ேபாைச, ேமகைல ேயாைச மிகுந்ேதாங்க 
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அன்னநைடேபால நைட ம், அரம்ைபயர் ேபாலழகு ள்ள நாட் யப் ெபண்கள் 
கூட்டங் கூட்டமாய்க் கூ ெயங்கு நாட் ய மா னர். 
 
            கு சாரணியக் கு பரன்வந்தான் 
            ண்ணியாவர்த்தப் ராாிவந்தான் 
            மாணிக்கமா ாி வள்ளல்வந்தான் 
            பிரளயாகல ரப் ெபம்மான்வந்தான் 
            மாயா ாியில் மகிழ்ேவான்வந்தான் 
            தங்காத ரத் தா வந்தான் 
            அபய ரத்தங் கண்ணல்வந்தான் 
            ேசாம ரத் ச் சூ வந்தான் 
            பரஞ்சுடர்ப்பதியின் பரமன்வந்தான் 
            மங்கலமா ர மேகச்சுரன்வந்தான் 
            மால்விைனநாச வாணன்வந்தான் 
            வாச ாியில் வாழ்ேவான்வந்தான் 
            பாசூெரங்கள் பண்ணவன்வந்தான் 
 
      என இத்தலத் ப் பதின் ன்  நாமங்கைள ஞ் ெசால்  அன்பர்கள் ேதாத்தாித்  
ஆரவாாித்தனர். இத்தைகய ஆடம்பரங்க டன் பாசூர்நாதன் திவலம் வந்  
ஆகாயத்திைனயளாவிய ெவ நிைலக் ேகா ர வாயைலயைடந்தனர். ஆதிைசவர்கள் 
நிேவதனத் டன் தீபாராதைன காட்ட, உ த்திர கணிைகயில் தாளவிைச ம விய 
நடனமிட, ஆலத்தி சுழற்றி எச்சாிக்ைக ேசாபனம் பா னர். விதிய சம் வாகிய 
நந்திெயம் ெப மான் ேவத்திரப் பைட டன் ன்ேன ெசல்லச் சிவாலயத் ட் 
பிரேவசித் ப் ண்ணிய ர்த்தி தி ேவாலக்கங் ெகாண்ெட ந்த ளியி ந்தனர். 
இவ்வைகயாகப் பத் த் தின ம் விழாக்ேகாலங் ெகாண் , பாலாற்றின் தீர்த்தமா , 
ம ன ப வி, பிற ைச  மாற்றித் க்கிய விைடக் ெகா ைய யிறக்கினர். 
ைவகாசிமாதம் பிரேமார்ச்சவ ந்த பின்னர், ஆனிமாதம் வசந் ேதாற்சவ ம், 
ஆ மாதம் உலக மாதாவாகிய தங்காத யம்ைமயா க்கு ஆ  ர ற்சவ ம், 
ஆவணிமாதம் மைலமகள் மகிழ்ந்தளித்த லாதாரப் ெபா ளாமத குஞ்சரத்திற்குச் 
ச த்தி ற்சவ ம், ரட்டாசிமாதம் நவராத்திாி ற்சவ ம், ஐப்பசி மாதம் சூரைன 
பிளந்த சுந்தரவ ேவேலந்திய சுப்பிரமணிய சுவாமிக்குச் சஷ்  ற்சவ ம், கார்த்திைக 
மாதம் ஞானதீப ற்சவ ம் மார்கழி மாதம் அகில ேலாகங்கைள  மாட் ைவக்கு 
மற் த ஆனந்தத் தாண்டவ சேபச க்கு அபிேஷக தாிசன ற்சவ ம், ைதமாதந் 
ெதப்பேலாற்சவ ம், மாசிமாதம் சர்வசங்கார காலத்தில் பிரம விஷ்  த ய 
ேதவர்கெளல்லாம் பிணங்களாய்க் கிடக்கத்தனித்  நின்ற தற்பனிர  காலமா ஞ் 
சிவராத்திாி ற்சவ ம், பங்குனிமாதம் தி க்க யாணசுந்தரம ேகாற்சவ ம் 
நடத்திைவத்தனன். 
 
      அன்றி ம், நித்தியத் தி விழா, மைழக்காலத்தில் பவித்திேராற்சவம், ன்பனிப் 
ப வத்தில்,வி யகால ைச, பின்பனிப்ப வத்தில் தி ப்ெபான் சல் த யன  
நிைறேவற்றினர். இத்தி விழா காலங்கேடா ம், காிகாலச்ேசாழன் அேனகமான 

தானம், கஜதானம், அசுவதானம், ேகாதானம், கன்னிகாதானம், சுவர்னதானம், 
அன்னதான த ய ெசய்  வந்தனன். 
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      பின்  ஒ நாள் அரசவள்ளல் மங்கல தீர்த்தத்தில் நீரா , அ ஷ்டானங்கைள 

த் க் ெகாண் , தி நீ ந் தி க்கண்மணி மாைல ந் ேதகெமலாம் விளங்க 
வணிந் , இ ைகக ஞ் சிரசின் ேமற்குவியத் ேதான்றிய ேபரன் டேன, 
ெசல்வத்தி க்ேகா ர வாச ற்ெசன் , வணங்கி ள்ேள பிரேவசித்  ைறயாகப் 
பிரதட்சணஞ் ெசய்  ெதய்வத் தன்ைம டன் நிகாின்றிேயாங்கு ங்கி ன யில் 
ேதேசாமயனாந்தக் கடல்ேபால் விளங்குங் க ணாநிதியான பாசூர்நாதைனக் 
கண்ணாரக் கண் , க த்திடமாகக் ெகாண் , அஷ்டாங்க பஞ்சாங்கமாக அ க்க  
வணங்கி, மகிழ்ந் , ஆனந்தக்கண்ணீர் ெசாாியத் தாேன ைளத்த தயாபர 

ர்த்தியாகிய த்ைதயைனத் தி ெசய்யத் ெதாடங்கினன். சங்கரா! நான் 
என்னிஷ்டெமல்லா நிைறேவறிய . சம் ேவ!நான் பாக்கியவானாயிேனன், 
சாம்பசிவேன! நான் ெபற்றேப  எவர்ெபற்றார் சதாசிவேன! அேநக ேகா  
ெசன்மாந்திரங்களில ேயன் ெசய்த ண்ணியங்களைனத் ம் இப்பிறப்பிற் 
பிரேயாசனமாயிற் , என்குல ெதய்வேம! உன்னிடத்தில் மாறாத பத்திேய 
ெயனக்ெகன் ம் ேவண் ம் ஆர ேத! உன்ைனத் ெதய்வெமன் ணராத டர்கள் என் 
வமிசத்திெலந்நா ம் பிறவாதி க்க ேவண் ம். அன்றி ம் இவ்வற் தத் தலத்தில் 
நடக்குந் தி விழாைவ பவத்திைனச் ெசய்பவ ம், ெசய்யப் ெபா தவி ெசய்பவ ம், 
தாிசனஞ் ெசய்பவ ம் இம்ைமயில் தன ம், பந் சன ம் ெபற்  ம ைமயிற் 
சிவானந்த வாழ்விைனயைட ம்ப  கி ைப ாிந்த ள ேவண் ெமன்றனன். 
"அங்ஙனேம யாகுக" என்  அசாீாிபிறந்த , ேசாழன்ேகட்  அடக்கக்கூடாத ஆனந்தங் 
ெகாண் , விைடெபற் , ெமல்லெமல்லத் தி ம்பிப் றம்ேபாந்தனன். 
 
      ஆலயத்திற்கு ேவண் ய வ ம்பணிெயலா நிைறேவற்றி, கற்றவர்கெளல்லாம் 
ேபாற் ங் காமாட்சி சேமதராகிய கண் தலா ேமகாம்பர நாதர் ேவத வி ட்சமாகிய 
மாவ யி ெல ந்த ளப் ெபற்ற காஞ்சி மாநகரத்திற் ெசன் , பஸ்ம, த்திராட்ச, 
பஞ்சாட்சராதி ைசவ தர்மங்கைள நடாத்தி லகு ரந்  த்திர ெபௗத்திர டன் வாழ்ந்  
வந்தனன். 
 
      சிவேபாகத்தபசிகேள! ேகா  பிரமர்கள், ஆ  ேகா  நாரணர்கள், எண்ணீலா 
விந்திரர்கள், தைல மாைலகைளேய மலர்மாைலகளாகக் ெகாண்ட தயாநிதியாகிய 
தி ப்பாசூர்நாதன் திவ்விய மங்களகரமான மான்மியத்திைன, என  அ ட்கு வாகிய 
வாதநாராயண னிவர் அ ேய க்கு உபேதசித் த ளியப  யின்  உங்கட்குச் 
ெசான்ேனன். இப் ராணத்திைனப் ப ப்பவர்க்கும் ெசவியிற் ேகட்பவ ம் 
பிற க்ெக த் ச் ெசால் பவ ம், ெபா ைரப்பவ க்குப் ெபான்னாதியீபவ ம், 
அ சித் ப் சிப்பவ ம் யாவ ம் இம்ைமயிற் பதினா  ேப ம்ெபற்  ம ைமயிற் 
தங்காத யம்ைம சேமதராகிய பாசூர்நாதன் தி வ  நிழ ற்றங்கி வாழ்வெரன்  
சூத னிவர் ைநமிசாரணியர் ேகட்க அ ளிச்ெசய்தனர். 
 
      தி விழாச்ச க்க ற்றிற் . 
      --------- 
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வாழிவி த்தம். 
 
      தங்காத த்தாேயா ட தின ெமா ேவயின் தனிநிழற்கீழ்ப் 
      பங்காகித் தி ப்பாசூர் தனிலமர்ந்ேதான் ேசவ ம்பகர் திக்ைக 
      ெயங்ேகா ம க ஞ் சுத்தாத் வித ைசவத்ெதழில்விளக்கு 
      மங்காதெவண்ணீ ங் கண்மணி  ைமம்பத  வாழ்கவாழ்க. 
 

தி ப்பாசூர் ராணம் ற்றிற் . 
 
      சிவஞானேயாகிகள் தி வ வாழ்க. 
 
 


